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ΡΌΒΙΙΒΗΕΝ ΤΟ ΎΗΕ ΝΙΝΕΚΒΙΤΥ ΟΕ ΟΧΕΟΕΡ 

771 ΒΟΝΡΟΝ, ἘΡΙΝΒΌΒΟΗ 

ΝΕῚ ὙΟΚΚ ΑΝῸ ΤΟΚΟΝΤΟ 



ΕΠ ΠΝΆΑΓΕΝ ΤΟ ΤΗΕ ΕἸΆΘΤ ἘΠΙΤΙΟΝ. 

ΤῊΕ οδ͵]εςξ οὗ σιιοῖ αἀαρίεαἀ ϑεϊθοϊίοηβ 45 ἔπ 656 ἢα5 5Ξοπιθ- 
{ἰπη65 θθοη τηϊδαπάογοίοοά, [1{ μὰ5 θθθη βιρροβοά ἐπαΐ {Ππ6 αἱπὴ 

5 ἴο βᾶνε Ὀογϑ᾽ ἱπουρῃΐ ; {Π6 Γϑαὶ] αἱἰπὶ ἰ5 {ῃ6 γϑνϑῦϑθθ, [{ ἰβ ἴο 

δοξῖ θοΥ5 ἴο (Πἰπκ ἃπὰ ἴο τιι56 {πεὶγ τηϊη 5. οὴ ἔπ ἰαπρίαρο αἱ 

ἃ βίαβθ ἤθη οἰποῦννῖβα {ΠοΥ ψουϊά οἰ ποῦ παν παᾶὰ {ποὶγ 

αἰξοπέϊοῃ σοπῆπρα ἴἰο ΟΥ̓Δ ΠηΠαΓ οὐ Π)εἰδοξϊιιβοννοσΚ, ΟΥ Πᾶνα 

Παά ἴο βίγυβρεια δὲ ἰγαηβιδεϊηρ δῖ ποῦβ ΠΟΒ6 βίυ]α ἰ5 ΓΘ 
Ὀογοπά {Π6π|. ϑυςἢ ἃ βίσιβϑ!α ἀος5 ποΐ, 1 Ὀεϊθνθ, βἀυςαΐο ἐῃ 6 

ὈΟΥ͂ ΟΥ̓́Τ ΚΕ ᾿ἰπη {πη Κ. Ηθδ [5 β πρὶν θα] ἀπά ον] άογεά 

ὈΥ Πανίηξ ἴοο πη ΠΥ αΠ που 65 [γαϑὲ ἡ ΠΪπὶ δὲ οπσο, ἀπά 

οἰΠογ Ὀὰγ5 ἃ ννογά ἔογ ννογά ἰγαῃβιαςίοη, ΟΥ̓ 5 ΠΊΡΙΥ Ιοοκβ ουΐ 
{π6 ψογάβ νἱπουΐ ἰγγίηρ ἴο σοπηθοῖ {ἢ6πὶ απὰ ἀϊβοονοῦ ἃ 

πηραηΐηρ. ΠΕ 6βϑεηςοα οὗ ροοά ἰοφδοῃίηρ 566Π15 ἴο Π16 ἴο [ἰδ 

'η Ργοβδθηἰίηρ ἴο Ὀογ5 δὴ ἱπῆπὶξα ϑυσσοβδϑίοη οὗ Ῥγοῦ 6 ΠῚ5 

σαΓΟΙΪΥ σγαάυσίεα δἀσοοογαϊηρ ἴο {Π6 δχαςὲ βδίαρε οὐ {πεὶγ 

ΡῬΓΙΌΣΓΕΘ5. Ῥονψογ ἰ5 Παΐ ψ ψαηΐ; δηά ἴΠ6 ἔθοϊϊηρ οὗ σείπε 

οὔ, {πΠ6 ἔξεϊηρ οἵ ἀοϊπρ βοιπϑί πίη ἢ ομθ᾽5 Κπον]θάρο, {ῃς 

ΡΙβαβανα οἵ ἔο! νης ἃ σοπηδοίβα βἴοτυ---8}} (5. ἀννα Κοης 

ἱπίογοϑί, τη Κο5 Ὀγαὶπ δηα πραγ οσκ ψ] ἢ αγα δηὰ θαγ, ἰπ- 

(ΕΠ ]Πἰσεποα νυ] ἢ ΠΠΘΙΠΠΟΓΥ, ἀπά αἶνεβ ἰῃ [ὰςΐ Παΐ 56 η56 οὗ ρονγεῦ 

ΜΓ ἰ5 οπα οὗ {πα οΠϊοῖ βδουγοοβ οὗ ρονγοῦ ᾿ΐἴβο], 
ἼΠΕ5ο ἦ Εαβυ ϑοϊθοίίοη5᾽᾽ ἅἃγὰ δάἀαρίβα [0Γ Ὀογ5 ΠΟ ἀγα ΟΠΪΥ 

ᾳϑὲ Ὀερσίπηΐης Οὐοοκ, ΤὙΠΘΥ͂ ἀγο βοιηθνῃαΐ σγαάυαδίθα, 50 
1Παξ {π6 Ὀερὶ ππίηρ ἰσ πηα 6 5{}}} οαβίθσ ἴπαπ {πΠῸ γεβί; ἴῃ {Π6 
ἢγϑί μυπάγοα |ἰπ65 ΠοΥΘ ἀγῸ πῸ δυρσπηθηίθα ἰ6Π565, ἰῃ {(Π6 ἢγϑβὲ 

[ἢγοο υπάγροα ποπθ ψΕΐσῆ ἀγα ποῖ 5ρεο Δ ΠΥ Ἔχρίαἰποα ἴῃ 1ῃ6 

ποΐθ5. ΑἹ] ἐπγουβῇ, ἔΠ6 ννογὰβ ἀγθ, ἃ5 ἔα 85 Ροββίϊο, ρυξ ἴῃ 
{Π6 ογάοσγ ἰπ ψ πο ἘΠ6Ὺ σμουϊά Ὀ6 ἴακαὴ; {Π6 βοπίθηοεβ ἅγα 
ΨΕΓΥ͂ 5ῃοτγί, ἀπά ποῦ ἰ5 ἃ νοσαθυΪΑΓΥ σοπίαϊηἰη5 ποῖ ΟΠΙΥ͂ 81] 
{πΠ6 ψνογάϑβ, θαξ 41} {π6Ὸ τηοτε αἰ σα] ον Π|5 οὗ ψνογαβ τε, 

ἼΠο ψΠΟΪ]6 15 ἰηξε παρα ἃ5 ἃ Ῥγθ πη παγΥ Ῥατγὲ ἴο “ δεϊθοίί ἢ 5 



ἱν ΡΚΕΣΡΔΟΕ, 

Ἀάἀαρίςα ἔγοιη Χο πορῃοῦ"}ἬῪὐ τ ῃΐο Πᾶ5 ποιν γοαοποά ἃ {πϊγά 

εὐἀϊιίίοη. ϑίποθ ἔποβα " ϑεϊθοξϊοηβ᾽ τνογα ΡῈ] ἰσῃοα 1 μανο Ὀθθη 

50 ΠΊΠΟΝ δηραρθά ἢ οἴπου ουΚ {παξ 1 5ῃουϊά πονοσ Πανο 

Ὀδθοη δ0]6α ἴο οσοιηρίοία {Π5 Ῥγοὶ λίπα Ῥαγέ υυϊπουξ {πα 

ὙΘ]σΟΠΊ6 αϑϑίδίαηςα οὗ Μγ, [ϑγγαιη, ΠΟ 1 ἰοιηά Παά Δἰγεαανῦ 
ΡΓΟΡαγθά δὴ άϊζίοη οὗ [ἢ6 Απαθαβὶβ ου ἢὶβ οὐνὴ δοςουπί. 

Αἴ ΤΥ ϑυρδοϑίίοη μ6 Κίπα Υ σαν ὉΡ 1Πϊ5 ἔογ δὴ " Δάἀαρίβά᾽ 

οἀϊξίοπ, ἔο αοξ α5 ἃ ΕἾγβὲ στεοκ (οπβίγυϊπατ- οΟΚ. Βοβίάο5 

ἢἰ5 Κπον]θάρα οὗ {πΠ6 Ἀπαθαϑὶς, Πα ὑγουρῃέ ἴο ἐμ ψοσῦκ (Π6 

γοϑῃοϑςί δοαυσϊηΐαποθ ψ ἢ (Π6 ασΐυδὶ νναπίβ οὗ Ῥογ5 θα πηΐπς 

Οτεοκ, ἔγουη ἢΐἷβ βχροσίεποθ ἴῃ αἰγθοϊ πα {Π6 οἰαβϑῖσαὶ ἔθ μη ς 
οὗ ἃ ἰαγσξε Ῥγθραγαίογυ βοῆοοὶ. ὙΠΟΌΡΕ 1 ἃπὶ ΓΕΒΡΟΠβ[8]6 ἴου 
[Π6 ρα οὗ τῆς Ὀοοκ, {πὸ πιαὶπ Ὀυγάθση οὗ {π6Ὸ ψνογκ Πᾶ5 ἔδ! θη 

οἡ ἢἰβ 5Βῃουϊάοτνς, δηὰ 1 {πεϑ6 “Ἐαϑυ ϑο]θοίοπμβ᾽᾽ δῃου!ά ἴῃ ΔΠΥ͂ 

ὙΡΑΥ τηθοϑὲ ἐπα τυδηΐβ οὗ ἰθδοῆοτς, 1 πορὲ ἔπε ογοαϊε ἢ} 6 

εἴνθη νῆοις ἰξ ἰ5 ἄπο, Υε ον {παηκβ ἰο Μγ, Βουζε ον ἔογ 

ΡΓΟΡατγίης {πα ἢτϑί ἀγαυρῃς οἵ της Νοσαθυΐαγν. 

]. 59. ΡΗΙΓΕΡΟΤΊΘ. 

7αη. 187. 

ΡΕΕΕΑΓΕ ΤΟ ΤΗΕ ΘΕΓΟΝὨῸ ἘΘΙΤΙΟΝ. 

ΤῊΕ Ρυῖηοραὶ οἤδηρο ἰπ πὸ ϑεσοοπα Ἑαάϊξίοη ἰ5 ἐμαξ {π6 

ΕἸγϑί Ὁπαρίογ μὰς Ὀδοπ τηδάρ 5{}}} φαϑίθγ ἔπαπ Ὀδρίογσθ. ΤΠΐ5 

ἱηργούθιηθηξ μᾶ5 ὕδοη οἴ[βοίοά, ποῖ ὈΥ αἰξογίπς ἐπ ἰσχὲ 

(νἰσἢ τε με μανο σαυβοᾷ ἱπσοηνθηΐοπος πῃ βοΐοοὶα ΨΨΠΘΓΘ 

(6 ἔογμηοῦ Ἑάϊξίοη νγὰβ δἰγοδαν πὶ 0.56}, Ὀὰξ ὈΥ δἀάϊξίοη5 
ἴο {Π6 ποίοβιυ ὙΠο νογῦ-ἔογπιβ ἀγα {πΠ6 σγοαξ βευπ)! πρ- 
ὈΪοΟΚ ἴο Ὀορίπηοῦϑ, αηὰ ἐπγουρπουῦξ (Π6 ἤγϑέ 300 1π65 δυο ΎΥ 

510} ἔογπι ΠἸΚΟΙΥ ἴο σαυδο δὴν αἰ ΠΟΥ μὰ5 Ὀδαη “Ραγβϑά. 
ὙΠ δἷπι οὗ μεθ ἘαϑΥ ϑοϊθοίίοηβ ἰδ ἴο δπϑῦϊα ἃ ὉΟΥ͂ ἴο 

1 1Ὲ νατί εν ἰ5 ἀεεῖγαά, τῆς “" δίοτγίες. οἵ ἘΠαπιρβίπίει5 ἀπά Μαγαίποπ᾽ 
(Εἰνίηρίοη, 2πὰ δα, 1877) πιὰ Ὀς υδεὰ 45 ἃ ὑτίάρε ρεΐνθεῃ ἔΠ6 ἕντο. 



ΨΥ 

ΣΡ ΚΈΕΑ ΟΕ, ν 

Βορὶπ σοπβίγιΐης αὖ οπσο, ψποὰξ {π6 ἱπἰογνοηξίοη οὗ δΔὴγῪ 

Οτοοκ Κοαάογ οὐ Πεϊθοίιβ. Αἱ ἀπ τοηυοϑδὲ οὗ {πθ ὈοΥ5 
ἐποηηβοῖνοα {πΠ6 ὈΟΟΚ νναβ ἱπίγοάιςσρά ἰηΐο ἃ [ογΠῚ, νΠΘΓΘ ΠΊΔΠΥ 

μαά θορὰπ ἐποὶγ ατοοκ ΟΥ̓ΑΊ πα Ὀὰὲ ἔννο ΟΥ {πγοο ἡνθο 8 

ΡΓονϊουιβὶυ ἢ ἃπα {πῸ Θχρουπηθπί τνὰβ ἑουπά {πογοιρῃ ν 50ο- 

σοβοία!, ποιὰ ἴἃ Ὅς {πουρῃξ ἐπαΐ ἃ τοαάϊηρ-οοΚ 5 ουὐΐ 

οἵ ρῥίαςσθ δ 50 δα Ὺ ἃ βίαρθ, ἰξ τηιδὲ 6 γοπιθιηθογοά {παῖ 
ὈΥ {π6 ἐϊπηα ὈοΥ5 Ὀορσίη Οτροῖς, Π6 σοῦ αἰ Ιου] Εἶθ 5. οὗ {γαη8- 

Ιαϊίοπ {τομὴ ἃ ἰογοίση ἰδησιιαρο μπανο ὈΘθη ΔἰΓΟΔΑΥ πηαοίογοά 

ἴη 1,αἴἰη, ἴ{ ποΐῖ ἰπ ΕΘΠΟ 85 νν 611. 1 Οταπηηαῦ δηά 

ΜΟσΑΌΙΪΑΓΥ ἃ ὈΟΥ͂ σαη Ὀορὶπ σοπῃβίγιϊηρ δἰπηοδὲ ἃ5 5000 ἃ5 

πα Κπονβ {Π6 δἱρῃαρθοί, ὙΠῸ πεοά οὗ σοηῃδίαηξ γοίθγεηςα ἴο 

{πΠ6 Ἀσοϊάφηςα ἴο ΠοΙρ πίπη ἴῃ {15 ἴαϑι πη κο5 δὴ πέρ] ραπΐ 

ὈΟΥ͂ ἰοοῖκ προῇ [ὶβ ΟΥ̓ΔΙΏΠΠΔΓ ἃ5 ἃ ἔγθπα γαΐποῦ {Πδῃ 85 ἃ 

ἴοο ; γῇ ογθαβ, ἢ Π6 Ιδαγηβ ραγα ἸρΠ5 ἁἰοηα [ῸΓ βανθγαὶ τυ ο Κϑ 

ΟΥ̓ Τῃοπίῃ5, ἢΠ6 σοὺ ἰοϑθβ ἔπ ἰπίογοδὲ οὗ πουϑὶυ ἰπ ἀϊβριιβί 

αἱ {Π6 ἄγγποβθο οὗ {π6 τηοῖϊμῃοά. ΤΠ βἰαπάαγά οὗ δοσυγδοῦ 
πορά ποΐ ὃς Ἰονψογοά, Ὀὰξ ἐπα γϑαιγοα «πιοιπέ οὗ δοσιιγδοῦ 
ΤΑΥ͂ Ὀ6 Δοϊμιίανθα 45 σοιηρί οθἰο]Υ τυ ἃ ΤηοΓῈ ΓΟΔΑΥ σοορογᾶ- 

ἐἰοη οα ἐπ6 ρατί οὗ {Ππ ἰϑφαγηθι. Αἰοσ 411, γα εἀποαΐξθ πον 

σεδοίαε “εἀ οἱΐαε; πὰ ἰΐ, αἃ5. να ργοΐθϑοβ, οὐγ οῃϊθῖ αἷπὶ 5 ἴο 
ἄσνθίορα ἱμπέθ! !!σθησθ, γα σδηποῖ αῇἴογά ἰο ἀΐβρθηβε ψἱ ἢ {Π6 

ΟΧογοῖβα οὗ ἰἴξ δ δὴν ϑίαρβϑ. 
ἼΠῸ ΕἸγϑὶ Ἐπ οη νναβ ποΐ βίογεοίΐυρϑά, οὐ ργροβο ἰο ἰθᾶνθ 

ΤΟΟΙῚ ἴοῦ αἰϊογαξίομβ. ϑανθῦαὶ ΠΛ ΠΟΥ Δα ΕἸ Οη5 ἀγα πον ἰπίγο- 

ἀυοσεοά, «πὰ ἐπα μοΪῈ μαὰ5 Ὀθοη πηοϑί σαγοία ἢν τον βεά δηά 

ςογγεοίθα. ϑῃουϊά Δηγ ογγαία 51}}} παν εὌδοαρεαά ἀείβοίίοη, 
{πε Ἑαϊζοῦθ νν}}} θ6 συθδίν ΟὈἸ βα ἴο ΔΠΥ͂ πα Μη Μ|} 56 πα 

ἃ ᾿ἰπε ἰο οἰΐποῦ οὗ {π6π|. 

7.5. ΡΗΙΠΙΡΟΤΊ 8, ΟΚΆΜΜΑΚ 56ΗΟ001,, ΒΕΡΕΟΚΡ, 

α. 8. ]ἹΕΚΕΑΜ, ΜΥΊΝΡΙΈΒΗΑΜ, ΘΌΚΚΕΥ. 

ἡμῖν, 1818, 
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ΘΕΓΕΓΤΙΟΝΘ ΕΚΟΜ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

Φ ΠΝΠΑΡΤΕἙ Ἱ. 

ΤῊΗΕΒ ΜΆΚΟΗ ΤΟΥΥΑΚΌΚ ΒΑΒΥΠΟΝ, 

ΤΡδὲ ἰαυο ὀγοίῥεγ". {ῤεὶγ Και δεν ἀϊσ. “ἀγίαχεγχες σικεεεί:. 

Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο, καὶ 

πρεσβύτερος μέν ἐστιν ᾿Αρταξέρξης, νεώτερος δὲ Κῦρος. 

Δαρεῖος δὲ ἀσθενῶν, καὶ ἤδη μέλλων θανεῖν, βούλεται 
5» “ Ν “ “Ὁ « Ν ἡ ’ 

ἀμφοτέρω τὼ παῖδε παρ-εῖναι. ὁ μὲν οὖν πρεσβύτερος 
᾿ “- Ν ’ ν “- ᾿] ’ 

πάρ-εστι. Δαρεῖος δὲ κελεύει τὸν Κῦρον ἀνα-βαίνειν 
ὅν “- » “ ἊΝ 4 Ν " ς " Φ «Ἂς 
ἀπὸ τῆς ἀρχῆς, ἧς ἐστὶ σατράπης. ὃ δ᾽ οὖν Κῦρος 

ἀνα-βαίνει, ἔχων τριακοσίους ὁπλίτας τῶν “Ἑλλήνων. 
’ Ν “ , ἈΝ « ᾿- 

ἀνα-βαίνων δὲ λαμβάνει Τισσαφέρνην σὺν ἑαυτῷ ὡς 

φίλον. ἀνα-βὰς δὲ ὁ Κῦρος ἔτι ἐστὶν ἐν τοῖς βασιλείοις, 

ὅτε ὁ μὲν Δαρεῖος τελευτᾷ ᾿Αρταξέρξης δὲ γίγνεται 

βασιλεύς. 

ὥγνω: ἱς ἀϊσγακεά. Ηδ εοιγὶς ῥοῤμίαγίεν, ἱπίεμάϊις γευοί!. 

Ἔπειτα Τισσαφέρνης δια-βάλλει τὸν Κῦρον, φάσκων 
ων ’ “ ε “ῃ 4 ’ὔ » “ ε Ν 

τῷ Αρταξέρξῃη ὅτι ὁ Κῦρος ἐπι-βουλεύει αὐτῷ. ὁ δὲ 

᾿Λρταξέρξης πείθεταί τε καὶ συλ-λαμβάνει Κῦρον" καὶ 
Β 

οι 

»Ἢ ο 



2 ΘΕΓΣΕΟΤΊΟΝΒ ΕΚΟΜ ΧΕΝΌΡΠΟΝ. 

, -“ Ἂ Ν ὲ ἴ , 

τ5 βούλεται μὲν ἀπο-κτεῖναι αὐτὸν, ἡ δὲ μήτηρ ἐξεαιτησαμένη 
ψ' ..8, .] ͵ ὍΝ ᾿ Βα ΞΡ. 4 ’ ε ἧς “ εἢ αὐτὸν ἀπο-πέμπει πάλιν ἐπὶ τὴν ἀρχήν. ὁ δὲ Κῦρος ἀπ- 

ἔρχεται, καὶ ἤδη μισεῖ τὸν ἀδελφὸν, καὶ βουλεύεται ὅπως 

βασιλεύσει ἀντ᾽ ἐκείνου. καὶ Παρύσατίς τε ἣ μήτηρ φιλεῖ 

τὸν Κῦρον μᾶλλον ἢ τὸν βασιλεύοντα ᾿Αρταξέρξην" καὶ 
«ες πα 3 Ν ’ὔ “ ’ Ὁ .] 4 20 ὁ Κῦρος αὐτὸς χαρίζεται τοῖς Πέρσαις, ὅσοι ἀφ-ικνοῦνται 

“«. ἤ Ἁ ΡΝ ,“ Ἀ “" ͵ ΄σ' 

παρὰ βασιλέως προς αὑτον, ὥστε καὶ οὗτοι γίγνονται μάλλον, 
« “- , Ἅ “ ΄, Ν Ν - ᾿ 

ἑαυτῷ φίλοι ἢ βασιλεῖ. χαρίζεται δὲ καὶ τοῖς βαρβάρυις 

τοῖς παρ᾽ ἑαυτῷ, ἵνα ὦσιν εὗνοι" καὶ ἐπι-μελεῖται αὐτῶν, ἵνα 

ἔχωσιν ἐμπειρίαν τοῦ πολεμεῖν" καὶ ἀθροίζει στρατιώτας 
΄- “ 25 τῶν Ἑλλήνων λάθρα, ὅπως λάβῃ βασιλέα ἀ-παρά-σκενον. 

ὥσγιω εοἰϊεείς οὔέεεγς ἀπά ἐγοοῤς σεσγείῖν. 

Συλ-λέγει δὲ στράτευμα ἐν Χερρονήσῳ ὧδε. Κλέαρχός 
ἐστι φυγὰς Λακεδαιμόνιος" ὁ δὲ Κῦρος, γενόμενος φίλος 

τούτῳ τῷ Κλεάρχῳ, παρ-έχει αὐτῷ πολλὰ χρήματα. ὁ δὲ 

λαβὼν τὰ χρήματα συλ-λέγει στράτευμα, καὶ συλ-λέξας 

80 πολεμεῖ τοῖς Θρᾳξὶ βοηθῶν ταῖς πόλεσι τῶν “Ἑλλήνων. 

αὗται δὲ αἱ πόλεις παρ-έχουσιν αὐτῷ χρήματα εἰς τὴν τρο- 

φὴν τῶν στρατιωτῶν. τοῦτο δὲ τὸ στράτευμα τρέφεται 

τῷ Κύρῳ λάθρα. ἔπειτα ὁ Κῦρος κελεύει Πρόξενον τὸν 

Βοιώτιον καὶ ἄλλους συλ-λέγειν στρατιώτας, φάσκων ὅτι 

38 βούλεται στρατεύεσθαι εἰς Πισίδας" οὗτοι γὰρ πολεμοῦσι 

τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ. καὶ οὗτοι ποιοῦσιν οὕτως. 

ὥτις δεσίης ῥὶς »πιαγεῦ. {ιεαῤῥεγμπες «ὐαγης ἐδὲ ἀϊησ. 

Κῦρος δὲ ἤδη βουλόμενος ἀνα-βαίνειν ἀθροίζει τό τε 
" Ἀ  ἐγχγν Ν 4 Ν ΄ 

βαρβαρικὸν καὶ τὸ Ελληνικὸν στράτευμα. καὶ κελεύει 

τόν τε Κλέαρχον καὶ τοὺς ἄλλους, λαβόντας τὰ ἑαυτῶν 

49 στρατεύματα, παρ-εῖναι αὐτῷ εἰς Σάρδεις. οὗτοι οὖν 



ΤΣ ΜΆΑΚΟΙ ΤΟΡΡΑΚΩΒ ΒΑΒΥ͂ΖΟΝ. 3 

ἀφ-ικνοῦνται. Τισσαφέρνης δὲ ἀκούσας ταῦτα, καὶ φοβού- 

μενος τὸ πλῆθος τῆς παρασκευῆς, πορεύεται πρὸς βασιλέα 

ταχὺ, ἔχων πεντακοσίους ἱππέας. καὶ βασιλεὺς μὲν δὴ, 
ς ’  Πιω21 , [ ς “ ᾿] ’, Ν 

ἀκούσας παρὰ Ἰ᾿Ἰσσαφέρνους ὅτι ὁ Κῦρος ἀνα-βαίνει, καὶ 

αὐτὸς ἀντι-παρα-σκευάζεται. Κῦρος δὲ ἔχων τοῦτο τὸ 
“ ᾿ " ,᾿ Ν στράτευμα ἀνα-βαίνει ἀπὸ Σάρδεων, καὶ ἐξ-ελαύνει διὰ 

τῆς Λυδίας ἐπὶ τὸν Μαίανδρον ποταμόν. 

Ἥεμον απα (ἰεαγορμς 7οἰπη. “( ῥα. ΧΑ γουΐκσαυ. 

΄“΄ “ Ν "» -- 

Τούτου δὲ τοῦ ποταμοῦ τὸ εὗρός ἐστι δύο πλέθρα" γέφυρα 

δὲ ἔπ-εστι τῷ ποταμῷ ἐπι-κειμένη πλοίοις ἑπτά, καὶ δια- 

βὰς τὸν ποταμὸν ἐξ-ελαύνει διὰ Φρυγίας εἰς Κολοσσάς. : 
δ΄ κα - , 4...» ε Ἢ ᾿ , ε ᾿ , 

καὶ ἐνταῦθα μένει ἡμέρας ἕπτα᾽ καὶ δίενων ὁ Θετταλὸς παρ- 

ἐστι! ἔχων χιλίους ὁπλίτας καὶ πεντακοσίους πελταστάς. 

ἐντεῦθεν ὁ Κῦρος ἐξ-ελαύνει εἰς Κελαινὰς, πόλιν τῆς 

Φρυγίας. ἐνταῦθά ἐστι βασίλεια Κύρῳ καὶ παράδεισος 
, , " ΄, ΄ ἃ “τὰν ΄ Ἃ. «πὴ τίη 

μέγας πλήρης ἀγρίων θηρίων, ἃ αὐτὸς θηρεύει ἀπὸ ἵππου, 

ὅταν βούληται γυμνάσαι ἑαυτόν τε καὶ τοὺς ἵππους. 
5" “-“ “ ὔ ’ « , “ Ἁ ᾽ ’ 

ἐνταῦθα Κῦρος μένει τριάκοντα ἡμέρας" καὶ Κλέαρχος 
« ’ Ν ῇ ΝΜ ς ’, ΄ 

ὁ Λακεδαιμόνιος φυγὰς πάρ-εστιν, ἔχων ὁπλίτας χιλίους 
Ν Ν κ , Α . τς -Ν Ἔν 

καὶ πελταστὰς καὶ τοξότας. καὶ ἐνταῦθα Κῦρος ποιεῖ 

ἐξέτασιν καὶ ἀριθμὸν τῶν ᾿Βλλήνων ἐν τῷ παραδείσῳ. 

καὶ γίγνονται ὁπλῖται μὲν μύριοι καὶ χίλιοι, πελτασταὶ δὲ 

δις-χίλιοι. 

“γἱυαὶ 7 Οἰείαη Ομεοη. “μοί ον γουΐίεαυ, 

᾿Εντεῦθεν ἐξοελαύνει εἰς Κεραμῶν ἀγορὰν, καὶ ἐντεῦθεν 
, π- ἂδ ὔ Ν , ε , ’ ἜΙ “ 

εἰς Καύστρον πέδιον», καὶ μένει ἡμέρας πέντε. ἐνταῦθα 

᾿Επύαξα ἡ γυνὴ τοῦ Κιλίκων βασιλέως ἀφ-ικυεῖται παρὰ 

Κῦρον" καὶ δίδωσι Κύρῳ χρήματα πολλά. ἐντεῦθεν ἐξ- 

ἐλαύνει εἰς Τυριαῖον. καὶ ἐνταῦθα ἡ Κίλισσα δεῖται 

Β. 

45 
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ύο 

605 
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Κύρου ἐπι-δεῖξαι τὸ στράτευμα αὐτῇ" ὁ δὲ αὖθις ποιεῖται 

ἐξέτασιν τῶν “Ἑλλήνων καὶ τῶν βαρβάρων ἐν τῷ πεδίῳ. 
κελεύει δὲ τοὺς “Ἕλληνας ταχθῆναι οὕτως, ὡς εἰώθασι 

Ν τάττεσθαι εἰς μάχην. τάττονται οὖν ἐπὶ τεττάρων" καὶ 

Μένων μὲν ἔχει τὸ δέξιον κέρας, Κλέαρχος δὲ τὸ εὐώνυ- 
δ 4.3 ᾿ Δ Ν , 

μον, οἱ δ΄ ἄλλοι στρατηγοὶ ἔχουσι τὸ μέσον. 

Κευΐεαυ. απωαμουγει. Ογάογς 0 ἐραγρέ. 

Ὁ δὲ Κῦρος θεωρεῖ πρῶτον μὲν τοὺς βαρβάρους" οἱ 

δὲ παρ-ελαύνουσι τεταγμένοι κατὰ τάξεις" εἶτα δὲ θεωρεῖ 
Ν Ὁ ΦιΝ ΄ . ΣΧ ἐεἐοαῦ Δ. «Ὁ 

τοὺς ἔλληνας, αὑτὸς παρ-ελαύνων ἐφ ἅρματος, καὶ ἢ 

Κίλισσα ἐφ᾽ ἁρμαμάξης. πάντες δὲ ἔχουσι κρανῆ χαλκᾶ 

καὶ χιτῶνας φοινικίους καὶ κνημῖδας καὶ τὰς ἀσπίδας ἐκ- 

κεκαλυμμένας. παρ-ελαύνει δὲ πάντας, ἔπειτα δὲ στήσας 

τὸ ἅρμα πρὸ τῆς φάλαγγος, πέμπει τὸν ἑρμηνέα παρὰ 
Ν , ΄- « ΄ ." ν΄ ᾿] Ν 

τοὺς στρατηγοὺς τῶν Ελλήνων. καὶ κελεύει αὐτοὺς προ- 

βαλέσθαι τὰ ὅπλα καὶ ὅλην τὴν φάλαγγα ἐπ-ιέναι. οἱ 
δὲ λέγουσι ταῦτα τοῖς στρατιώταις" καὶ ἤδη ἡ σἀλπιγξ 

, ς Ν ’ Ἂς δ 4 ) 
σημαίνει, οἱ δὲ προ-βαλλόμενοι τὰ ὅπλα ἐπ-έρχονται. 

Τῤὲ »κποεζ-εραγρε ἐογγίβες ἐφε δαγδαγίαη. 

Ἔκ δὲ τούτου οἱ στρατιῶται, προ-ιόντες θᾶττον σὺν 

κραυγῇ, χωροῦσι δρόμῳ ἐπὶ τὰς σκηνάς" πολὺς δὲ φόβος 

γίγνεται τοῖς βαρβάροις. καὶ ἥ τε Κίλισσα φεύγει ἐκ τῆς 

ἁρμαμάξης, καὶ οἱ ἐκ τῆς ἀγορᾶς φεύγουσι κατα-λιπόντες τὰ 
ὦνια" οἱ δὲ Ἕλληνες σὺν γέλωτι ἔρχονται ἐπὶ τὰς σκηνάς. 

ἡ δὲ Κίλισσα ἰδοῦσα τὴν λαμπρότητα καὶ τὴν τάξιν τοῦ 

στρατεύματος θαυμάζει. Κῦρος δὲ ἥδεται ἰδὼν τοὺς Ελ- 

ληνας οὕτω ῥᾳδίως φοβῆσαι τοὺς βαρβάρους. ᾿Εντεῦθεν 

ἐξ-ελαύνει σταθμοὺς πολλοὺς εἰς Ταρσοὺς τῆς Κιλικίας, 

καὶ μένει ἡμέρας εἴκοσιν. 



1. Τἷξὲε ΜΑΚΟῊ ΤΟΙΡΑΚῺΒ ΒΑΒΥΙΓΟΝ. 5 

ΤΡρε αγηιν γεισεν ἰοὸ ῥγοζοθά, (ἰοαγερμς ον: αὶ πιθοηη 
αὐ ῥὶς ῬΊΦΉ. 

᾿Βνταῦθα οἱ στρατιῶται οὐκ ἐθέλουσιν ἰέναι πρόσω" ἤδη 98 

γὰρ νομίζουσι τὸν στόλον εἶναι ἐπὶ βασιλέα. πρῶτος δὲ 

Κλέαρχος βιάζεται τοὺς ἑαυτοῦ στρατιώτας ἰέναι" οἱ δὲ 

βάλλουσιν αὐτὸν λίθοις, ὥστε οὐ δύναται προ-ιέναι. ὁ δ᾽ 

οὖν Κλέαρχος συν-άγει τοὺς ἑαυτοῦ στρατιώτας" καὶ πρῶ- 
Ν ᾽ὔ Ἀ ’ « Ν ε “ ’ ’ὔ 

τον μὲν δακρύει πολὺν χρόνον" οἱ δὲ ὁρῶντες θαυμάζουσί 

τε καὶ σιωπῶσιν. εἶτα δὲ λέγει τοιάδε" 

δῥεοοῦ φΓ (ἰεαγεῤις. ἷ, “ Ὑοις σογηῤεοὶ τι ἐο εῤοονδ Φείπυδεηι 
ὀείγαγίησ ἐρὲ σαπσς 9 ἅψεις πὰ ἐεσογ ης γοι.ἢ 

Υ̓Ανδρες στρατιῶται, μὴ θαυμάζετε ὅτι ἄχθομαι ἐπὶ 

τοῖς παρ-οῖσι πράγμασι. Κῦρος γὰρ ἐγένετο ξένος ἐμοὶ, 
ἥν τὰν , ,’ " “-“ ΄ῷ ,» . , 

καὶ ἐτίμησε με φεύγοντα ἐκ τῆς πατρίδος, καὶ ἔδωκέ μοι 
Ν ΄ δι ΦᾺΣ ΄- Ἂς “ 5 ’ » ᾿Ὶ 

πολλὰ χρήματα. ἐγὼ δὲ λαβὼν ταῦτα ἐδαπάνων οὐκ εἰς 
5 ν᾿ “5 ᾽ ᾿Ὶ ἜΦΙΙ οἱ Ν ΄“ Ν ᾿ ’ὔ Ἀ 

ἐμαυτὸν ἀλλ᾽ εἰς ὑμᾶς. καὶ πρῶτον μὲν ἐπολέμησα πρὸς 

τοὺς Θρᾷκας, καὶ ὠφέλουν τοὺς “Ἕλληνας μεθ᾽ ὑμῶν. 
- Ἂς -ς “ ῳ ᾿ Ἕ Ν « [οἱ " ’ 

ἐπειδὴ δὲ Κῦρος ἐκάλει με, τότε λαβὼν ὑμᾶς ἐπορευόμην, 
ψ 3 νι τ ς 4ἰ «ἂς χ Ν ἀνε 5 κ ἀδρθασς 
ἵνα ὠφελοίην αὐτὸν ἀντὶ τῶν πρὸς ἐμὲ εὐεργεσιῶν. ἐπεὶ 

δὲ ὑμεῖς νῦν οὐ βούλεσθε συμ-πορεύεσθαί μοι, ἀνάγκη μοί 
5 “Ν ἃ», “ὧδ, “ “ » ͵7 “Ν. 

ἐστιν 1) προ-δόντι ὑμᾶς χρῆσθαι τῇ) Κύρου φιλίᾳ, ἢ προ- 
, ἌΝ, ΕΣ “ Ἀν ΟἼ, ντρε 3) 

δόντι αὐτὸν ἀπ-ιέναι μεθ᾽ ὑμῶν. 

ἱϊ, 41 εροοῦό ἐφὲ ζογηιοῦ αἰογπαίμυο.᾽ἢ 

« Ελ μὲν δὴ δίκαια ποιήσω, οὐκ οἶδα’ ἀμφοῖν δὲ 
͵ » Ἄν. Κα ᾿] “-“ “ ᾽ δι δὰ ἐς ν ΩΣ ἈΝ 

φίλοιν ὄντων, αἱρήσομαι οὐ Κῦρον ἀλλ ὑμᾶς" καὶ, ἐπεὶ 
ε “- ᾽ , [ἡ 5 Ἄ, γ νι ἃ [ Ν ἘΣ" 

ὑμεῖς οὐ θέλετε ἕπεσθαι ἐμοὶ, ἐγὼ ἕψομαι σὺν ὑμῖν. 
,ὕ ὼς Φ' τα 3 , ν ΄ . , Ἢ 

νομίζω γὰρ ὑμᾶς εἶναί μοι καὶ πατρίδα καὶ φίλους καὶ 

συμμάχους" καὶ σὺν ὑμῖν μὲν οἴομαι ἂν εἷναι τίμιος, ὅπου 
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ό ΘΕΙΕΟΤΙΟΝΒ ἘΚΟΛΔΙ͂ ΧΕΝΟΌΡΠΟΝ. 

. 4ΦὋ ΝΜ Ν “ 

ἀν ὡ" ἄνευ δὲ ὑμῶν οὐκ ἂν δυναίμην οὔτε ὠφελῆσαι φίλον, 
Μ ὰλ "δ θ 43 θ ; Μ» μὴ 5 τῇ Ὁ Φ΄ “ ὰ Ν 

οὔτε ἀλέξασθαι ἐχθρόν. ἴστε οὖν ἐμὲ ἰόντα, ὅποι ἂν καὶ 
- 3) “ “ 

ὑμεῖς ἴητε." ταῦτα εἶπεν" οἱ δὲ στρατιῶται ἀκούσαντες 
“ τι ’ ας Ν Ν Ὡ“- ’, μ ’, 

ταῦτα ἐπ-ἤνεσαν αὐτόν' παρὰ δὲ Ξενίου καὶ Πασίωνος 
“᾿ 

πλείους ἢ δις-χίλιοι λαβόντες τὰ ὅπλα ἐστρατοπεδεύ- 

σαντο παρὰ Κλεάρχῳ. 

ΟἸεαγεδης ῥγοίοημες ἰο ὑγεαξ αὐ} ὥνγς. ϑεεομα αὐεάγδις 10 
1δὲ «οἰάϊενς. 1. "γι ᾿ς παν ΔΉ αὐἱ τς «1. 

᾿Ὶ ΄-“ Τ “σ᾿ ΓΩ 

νταῦθα Κῦρος μετ-επέμπετο τὸν Κλέαρχον" ὁ δὲ οὐκ 
Ν ,} ,ὔ Ἕ ᾽ ΙΝ ν “-“΄Ἵ ἈΝ 

ἤθελεν ἰέναι, πέμπων δὲ αὐτῷ ἄγγελον ἔλεγε θαρρεῖν περὶ 
’ὔ 5 ,ὔ ΚΝ Ν γ. ’ Αι, 

τούτων" ἐκέλευε δὲ τὸν Κῦρον μετα-πέμπεσθαι αὐτὸν 

δεύτερον" Κύρου δὲ μετα-πεμψαμένου, πάλιν οὐκ ἤθελεν 

ἰέναι. μετὰ δὲ ταῦτα συν-ἀγαγὼν τοὺς στρατιώτας ἔλεξε 
, ᾿ ςς 1 ΓῚ " “ Ν ε “ μ᾿ 

τοιάδε Νῦν οὖν, ἄνδρες στρατιῶται, οὔτε ἡμεῖς ἐτι 
“ Ν “ “ »}β Ν 5 “ » ’ 

ἐσμὲν στρατιῶται τοῦ Κύρου, οὔτε ἐκεῖνος ἔτι μισθοδότης 
5 Ν ΝΠ ὟΝ “ Ν , « Ν “ “-“ διν ἃ ΓΈ “ ᾿ 
ἐστὶν ἡμῖν. ὅτι δὲ νομίζει ἑαυτὸν ἀδικεῖσθαι ὑφ᾽ ἡμῶν εὖ 
“ ἃ [ς 3 54! μ -“" ᾽ "δὶ ’, οἶδα᾿ ὥστε οὐκ ἐθέλω ἐλθεῖν παρ αὐτὸν, καίπερ μετα- 

’ ’ " ᾽ὔ ’ Ν [ὦ Ν τ 

πεμπόμενόν με. αἰσχύνομαί τε γὰρ ὅτι ἐψευσμαι αὑτὸν, 
νον. Ν Ν “ 5 Ξ ΄, “ ᾽ὕ ΓΑ 

καὶ δέδοικα μὴ διὰ τοῦτο ἐπι-θῇ μοι δίκην, ὅτι νομίζει 
.] ΄“ πε Ὁ “ 

ηδικῆσθαι ὑπ ἐμοῦ. 

᾿ϊ. “Ἰἶὲ ἀγὸ ῤελεζογε ἱπ απ παυζαυαγεῖ ῥοσίδοη, ῥαξ ἐς 
10 δὲ ἐοηεϑ᾽ 

᾿Εμοὶ οὖν δοκεῖ οὐκ εἶναι καιρὸν ἡμῖν καθ-εύδειν, ἀλλὰ 
΄ “ὕ Ν “ Μ Δ’ ὦ ,, 

βουλεύεσθαι ὅ τι χρὴ ποιεῖν ἡδη. καὶ ἕως τε μένομεν 

ἐνθάδε, δεῖ ἡμᾶς σκέψασθαι ὅπως ἀσφαλέστατα μένωμεν" 

καὶ εἰ ἤδη δοκεῖ ἡμῖν ἀπ-ιέναι, δεῖ βουλεύεσθαι ὅπως 
᾿] ’ὔ " ’, Ν » νΝ Ν Ν ’ Φ 

ἀσφαλέστατα ἀπ-ίωμεν, καὶ ὅπως ἔχωμεν τὰ ἐπιτήδεια 
ΝΜ ᾿ ΄, Μ μι Μ μὴ [4 Ν , 3 ἄνευ γὰρ τούτων οὔτε στρατηγὸς οὔτε ἰδιώτης ἄξιός ἐστιν 

οὐδενός. ὁ δὲ Κῦρος χρήσιμος μέν ἐστι φίλος τού- 



7. Υ7ΠῈ ΜΑᾺΚΧΟΙ͂ ΤΟΊΙΨΑ ΚΘ ΒΑΒΥ͂ΓΟΝ. 7 

Ὡ Δ τοις, οἷς ἂν φίλος ἣ, χαλεπώτατος δὲ ἐχθρὸς, οἷς ἂν 
5» Ν 4 ν Ν 7 Ν Ν, Ν ε Ν , 

ἐχθρὸς ἢ" ἔχει γὰρ δύναμιν καὶ πεζὴν καὶ ἱππικὴν καὶ 

ναυτικὴν, ἣν πάντες ἡμεῖς ὁρῶμέν τε καὶ ἐπιστάμεθα" 
Ὁ ’ 5 ,ὔ ῳ ,ἴ,» Μ ( 3) ὥστε καιρός ἐστι λέγειν ὕ τι τις νομίζει ἄριστον εἶναι, 

Τρ αὐγὴ)» “οηεἱ ἰο γγμς ἰο αὐσὰ ῥὶς Ἰπηδηίοης, ΠΡ ἀμσαυθν, 

Ἂς [9] , ’ Ν ἈΝ 

Μετὰ ταῦτα συμ- βονλευσάμενοι πέμπουσιν ἄνδρας σὺν 

Κλεάρχῳ, οὗ ἠρώτων Κῦρον ὅ τι βούλοιτο ποιεῖν. ὁ δὲ 

ἀπ-εκρίνατο" ““᾿Ακούω ᾿Αβροκόμαν, ἐχθρὸν ἄνδρα, εἶναι 
-“ “Ὁ 3" “ Ν 

ἐπὶ τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ" βούλομαι οὖν ἐλθεῖν πρὸς 

ὕτον᾽ καὶ ἐὰν μὲν 1] ἐκεῖ, τι ἤμεθα αὐτὸν, ἐὰν δὲ τοῦτον" καὶ ἐὰν μὲν 1] ἐκεῖ, τιμωρησόμεθα αὐτὸν, ἐὰ 

φεύγῃ, ἡμεῖς ἐκεῖ βουλευσόμεθα τί χρὴ ποιεῖν ἐκ τούτων". γη, ἡμεῖς ἐκεῖ υσόμ ἰ χρὴ ποιεῖ ᾿ς 

καὶ οἱ μὲν πεμφθέντες ἀν-αγγέλλουσι ταῦτα τοῖς στρα- 
’ Ἂ ε δῖ 5 Α͂ Ν ἰς ε “ " ᾽ Ν τιώταις" οἱ δὲ ὑπ-ὠπτευον μὲν ὅτι ὃ Κῦρος ἄγοι αὐτοὺς 

ΝΠ ἴω ᾽ ᾿ 

πρὸς βασιλέα, ὅμως δὲ ἐδόκει ἕπεσθαι αὐτῷ. ἀλλ᾽ οὐδὲ 

ἐνταῦθα ὁ Κῦρος φανερῶς εἶπεν ὅτι ἄγοι τὸ στράτευμα 

ἐπὶ βασιλέα. 

ἽΜαγον ἱπίο Ομεῖα. Οοϊγίσοῤῥις 7οὐσ. Ἴαυο εαῤίαιης εἰρεον, 
"39 “ “ 

Εντεῦθεν ἐξεελαύνει εἰς Ἴἴίσσους ἐσχάτην πόλιν τῆς 
Κιλικίας" καὶ ἐνταῦθα ἑξήκοντα νῆες ἐκ Πελοποννήσου 

παρ-ῆσαν Κυρῷ. παρ-ἣν δὲ καὶ Χειρίσοφος Λακεδαιμόνιος 

ἐπὶ τῶν νεῶν, ἔχων ἑπτακοσίους ὁπλίτας. αἱ δὲ νῆες ὥρμουν 
Ν ΄.-Ν 

παρὰ τὴν Κύρου σκηνήν. ᾿Αβροκόμας δὲ, ἐπεὶ ἤκουσε Κῦρον 

ὄντα ἐν Κιλικίᾳ, ἀνα-στρέψας ἐκ Φοινίκης ἀπ-ήλαυνε παρὰ 
ἡ ἃ τε ον.» ’ , ᾿ 

βασιλέα" εἶχε δὲ, ὡς ἐλέγετο, τριάκοντα μυριάδας, ἐν- 

τεῦθεν Κῦρος ἐξ-ελαύνει διὰ Συρίας εἰς Μυρίανδρον, πόλι" 

οἰκουμένην ὑπὸ Φοινίκων ἐπὶ τῇ θαλάττῃ" καὶ ἐνταῦθα 
νι 5: ’ὔ δ᾽ Ἂς Ν ἈΝ ᾽ὔ 8 Ν 

Ξενίας ὁ Αρκὰς, στρατηγὸς, καὶ Πασίων ὁ Μεγαρεὺς 
᾽ ,ὔ Ὁ ' 

ἐμεβάντες εἰς πλοῖον ἀπ-έπλευσαν, 

145 
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8 ΒΘΕΙΕΈΟΤΙΟΝΕ ἘΝΟΜ ΧΕΝΟΡΗ͂ΟΝ. 

Οεπογοσὶέν 97, ὥσγιω. 

Ι] σκ.ι 

Επεὶ δὲ ᾧχοντο, πάντες ἔλεγον ὅτι Κῦρος διώξοι 
5 Ν ’ ε Ν ’ Ν Ν 

ιῦο αὐτοὺς τριήρεσι. ὁ δὲ συγ-καλέσας τοὺς στρατηγοὺς 
εἶπεν “Ξενίας καὶ Πασίων ἀπο-λελοίπασιν ἡμᾶς. ἀλλ᾽ 

» 9 ν ’ ωὺ Ν. “ Μ ϑοΝ “5 

οὐκ ἀπο-δεδράκασιν (οἶδα γὰρ ὅπῃ οἴχονται), οὐδὲ ἀπο- 
’; » Ν ’ »“» ’;’ὔ; ε “- Ν 

πεφεύγασιν (ἔχω γὰρ τριήρεις, ὥστε δύνασθαι ἑλεῖν τὸ 
- ᾽ 

ἐκείνων πλοῖον). ἀλλ᾽ οὐκ ἔγωγε διώξω αὐτοὺς, οὐδὲ 
“ ’ ἔ 

175 κακῶς ποιήσω τοὺς φίλους, οἱ ἃν βούλωνται ἀπ-ιέναι. 
9 Ν » ΦΌΣΨῃ ᾿ ’, “ , ΠΝ Ἀ ἀλλὰ ἴτωσαν οἱ ἄνθρωποι, εἰδότες ὅτι κακίους εἰσὶ περὶ 
ε κε ἄς χα “ . ᾿ἴτῳ ’ὔ 3) λιν Ν 6] “ ἡμᾶς, ἢ ἡμεῖς ἐσμεν περὶ ἐκείνους. καὶ ὁ μὲν Κῦρος εἶπε 

ταῦτα' οἱ δὲ Ἕλληνες, ἀκούοντες τὴν Κύρου ἀρετὴν, 

συν-επορεύοντο αὐτῷ προθυμότερον ἐκ τούτου. 

γι: ἀεείανος ἐδε σγεαὶ οὐγεεὶ τ 1ὲ ἐαροάπίοη. 

ιῖ8ὃ Μετὰ ταῦτα Κῦρος ἐξ-ελαύνει ἐπὶ τὸν Εὐφράτην 
ποταμόν" καὶ ἐνταῦθα μετα-πεμψάμενος τοὺς στρατηγοὺς 

τῶν Ἑλλήνων ἔλεγεν ὅτι ἡ ὁδὸς ἔσοιτο πρὸς βασιλέα 
’ 93 “-“ Ἀ σε κα 9 Ν ,ὕ “ 

μέγαν εἰς Βαβυλῶνα" καὶ ἐκέλευσεν αὐτοὺς λέγειν ταῦτα 
“ ’ ᾿ 7 ᾽ Ν “ ε Ν 

τοῖς στρατιώταις, καὶ πείθειν αὐτοὺς ἕπεσθαι. οἱ δὲ 

185 στρατιῶται ἐχαλέπαινον τοῖς στρατηγοῖς καὶ οὐκ ἤθελον 
ΕΣ) ᾿ Ν κ᾿ , δον , ’ ε ἰέναι, εἰ μὴ Κῦρος δοίη αὐτοῖς πλείω χρήματα. οἱ 

δὲ στρατηγοὶ ἀπ-ήγγελλον ταῦτα Κύρῳ᾽ ὁ δ᾽ ὑπ-έσχετο 
δοῦναι. οἱ μὲν δὴ πλεῖστοι τῶν Ἑλλήνων οὕτως ἐπεί- 

σθησαν. 

ΤΡὲν εἼο. 1δὲ ΕΉῤΦΥαίθι, ἀπά δον “γαῤία. ορεγρηοη οὗ 
40ὲ ἀἐδεγί. Ππρηέΐηρ «αὐ]ά απὶηιαὶς. 

ι900 Δια-βάντες δὲ τὸν Εὐφράτην ποταμὸν πορεύονται διὰ 
“ 5» , “ ’ Ν σὰ ’ « σε, τῶν ’ 

τῆς ᾿Αραβίας. ἐν τούτῳ δὲ τῷ τόπῳ ἡ γῆ ἣν πεδίον ἅπαν 

ὁμαλὸν, ὥσπερ θάλαττα' δένδρον δὲ οὐδὲν ἦν. θηρία δὲ 



Σ, ΤῊΕ ΜΑΧΚΟῊ ΤΟΙΨΡΑΚῚΣΝ ΔΑΣΓΠΟΝ, 9 

ἦν παντοῖα" πλεῖστοι μὲν ὄνοι ἄγριοι, πολλοὶ δὲ στρουθοὶ 

οἱ μεγάλοι' ἦσαν δὲ καὶ ὠτίδες καὶ δορκάδες. οἱ δὲ ἱππεῖς 

πολλάκις ἐδίωκον ταῦτα τὰ θηρία. καὶ οἱ μὲν ὄνοι, ἐπεί 

τις διώκοι αὐτοὺς, προ-δραμόντες ἕστασαν" ἔτρεχον γὰρ 
Ν “ “ Ὁ“ ὥ ᾿ , 5 ν δ᾽ 

πολὺ θᾶττον τῶν ἵππων" καὶ πάλιν, ἐπεὶ οἱ ἵπποι πλησιά- 
᾿Ὶ ΟΣ Ὁ ἡ ψῸ Ν ᾽ ε} μος “ Ν 

ᾧιεν, ἐποίουν ταὐτόν" καὶ οὐ ῥάδιον ἣν λαβεῖν τοὺς 
» Ν ᾿ 7 “ ε ’ »ἬἌ᾽ “ φ “ 

ὄνους. τὰ δὲ κρέα τῶν ἁλισκομένων ὄνων ὅμοια ἣν τοῖς 

ἐλαφείοις κρέασι, ἁπαλώτερα δέ. 

Ουἰγίεδες. Βισίαγάς. ϑεαγεῖν ο )2ωοά. 

Στρουθὸν δὲ οὐδεὶς ἔλαβεν" οἱ δὲ ἱππεῖς ταχὺ ἐπαύοντο 

διώκοντες. οἱ γὰρ στρουθοὶ ἐξ-έφευγον πρόσω, χρώμενοι 

τοῖς μὲν ποσὶ πρὺς τὸ δραμεῖν, ταῖς δὲ πτέρυξιν αἱρομέ- 
“ « ’ Ν ἣν δ .. δ Ν Ων ’ 

ναῖς, ὥσπερ ἱστίοις. τὰς δὲ ὠτίδας δυνατὸν ἣν λαμβάνειν, 
, 

εἴ τις ταχὺ ἀν-ισταίη αὐτάς" πέτονται γὰρ βραχὺ, ὥσπερ 
Ιν Ν δεν. Φ ’ ’, Ν Ν ’ 

πέρδικες, καὶ ταχὺ ἀπο-κάμνουσι φεύγουσοι. τὰ δὲ κρέα 

ὑτῶν ἠδ ἣν ὶ ἐν ταύτῃ τῇ ἐρήμῳ πολλὰ τῶ αὐτῶν ἥδιστα ἣν. καὶ ἐ Ἢ τῇ ἐρήμῳ πολλὰ τῶν 
ς ΄ » ’ ΞΕ ο, δ΄ το τοίην κῆ , ᾿ ὑποώγίων ἀπ-ώλετο ὑπὸ λιμοῦ: οὐ γὰρ ἣν χόρτος" καὶ 

“-» Α “ 

ὁ σῖτος ἐπ-έλιπεν αὐτὸ τὸ στράτευμα, καὶ οὐκ ἐδύταντο 

- πρίασθαι. 

ογερά τιαγεΐο. Τπεγον 9 γι" σαζ. 

Πολλάκις δὲ ὁ Κῦρος ἤλαυνε τοὺς σταθμοὺς πάνυ μα- 
ϑ “Ὁ. 

κροὺς, ὅποτε βούλοιτο ἀφ-ικέσθαι ἣ τιρὸς ὕδωρ ἢ πρὸς χιλόν. 
Ἁ ͵ δι ο ᾽ 4 7 “-“ Ν Ν 

καὶ δή ποτε αἱ ἅμαξαι οὐκ ἐδύναντο προ-χωρεῖν διὰ τὴν 

στενοχωρίαν τε καὶ τὸν πηλόν, ὁ οὖν Κῦρος ἐπι-στὰς σὺν 

τοῖς περὶ αὐτὸν ἀρίστοις ἐκέλευσε τοὺς ἑαυτοῦ στρατιώτας 

συν-εκ-βιβάζειν τὰς ἁμάξας. ἐπεὶ δὲ ἐδόκουν αὐτῷ σχο- 

λαίως ποιεῖν τοῦτο, ἐκέλευσε τοὺς κρατίστους τῶν Περσῶν 
“ Ν ε , Ν ᾷς ἃ» Ε ΄ 

συν-επι-σπεῦσαι τὰς ἁμάξας. ἔνθα δὴ ἴδοι ἄν τις μέρος 
΄“ς 3 Ξ 3 ΄“ . Ἂς ᾿ς ΄“ 

τι τῆς εὐταξίας αὐτῶν" ῥίψαντες γὰρ τὰς πορφυρᾶς χλα- 
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ΙΟ ΘΕΙΕΟΤΊΟΝΒ ἘΚΟΜ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

ΟΥ ᾿ “- »᾿. 

μύδας ἔσπευδον δραμόντες κατὰ τοῦ λόφον, οὗ ἔτυχον 

ἑστηκότες. εἶχον δὲ καὶ πολυτελεῖς χιτῶνας καὶ ποικίλας 

ἀναξυρίδας" ἔνιοι δὲ εἶχον καὶ στρεπτοὺς περὶ τοῖς τρα- 

χήλοις καὶ ψέλια περὶ ταῖς χερσίν" ὅμως δὲ σὺν τούτοις 
᾿] ᾳ 7 ᾽ ᾿ Α “3 ’ὔ Ν « ’ 

εἰς-πηδήσαντες εἰς τὸν πηλὸν ἐξ-εκόμισαν τὰς ἁμάξας. 

Τηακο: δε ἀΐηρ᾽ς ἐγοοῤι. Ὑγέαοροῦ» φῇ Ογομίδς. 

᾽ “ , ᾿] Ὁ » “ “ ’ 

Εντεῦθεν πορευομένοις αὐτοῖς ἴχνια ἵππων ἐφαίνετο 
Ν , ᾿ ε Ν ΄ ΝΥ, - ε , 

καὶ κόπρος" ὁ δὲ στίβος εἰκάζετο εἶναι ὡς δις-χιλίων 
ε κω ’ μὴ ἈΝ Ν Ν εν, " 

ἵππων. οὗτοι προ-ιόντες ἕκαιον καὶ χιλὸν καὶ τὰ ἄλλα ἐν 

τῇ χώρᾳ χρήσιμα. Ὃρόντης δὲ ἀνὴρ Πέρσης, συγγενὴς ἢ χώρᾳ χρήσιμα. Ὀρόντης δὲ ἀνὴρ Πέρσης, συγγενὴ 
ὧν βασιλεῖ, ἐπι- βουλεύει Κύρῳ: οὗτος δὲ εἶπεν ὅτι, εἰ 
’Ἂ , » - ἃ 7 Ψ' ’ “Ν Ν “-“ 

Κῦρος δοίη αὐτῷ ἱππέας χιλίους, κωλύσειεν ἂν τοὺς τῶν 
, ε , “- , Ν ’, “-“ μια, ἣν 

πολεμίων ἱππέας τοῦ καίειν τὸν χιλόν. ταῦτα δὲ ἐδόκει 
- ,ὕ κὺ ᾿] ,ὔ ἥρι ΗΝ φ᾽ "3, ᾿ 

τῷ Κύρῳ εἶναι ὠφέλιμα, καὶ ἐκέλευσεν αὐτὸν λαμβάνειν 
7 3, 4... “-“ ε ’ ε ων 5 ’, , 

μέρος παρ᾽ ἑκάστου τῶν ἡγεμόνων. ὁ δὲ ᾿Ορόντης γράφει 

ἐπιστολὴν παρὰ βασιλέα, λέγων ὅτι ἥξοι ἔχων πολλοὺς 

ἱππέας. 

Ογοηΐθε ἷς ἀϊτδεουογοί αηεἰ ἀγγεσίξας 

Γαύτην τὴν ἐπιστολὴν δίδωσι πιστῷ ἀνδρὶ, ὡς ᾧετο. 

ὁ δὲ λαβὼν δίδωσι Κύρῳ: ὁ δὲ Κῦρος “ἀνα-γνοὺς τὴν 

ἐπιστολὴν συλ-λαμβάνει ᾽Ορόντην, καὶ συγ-καλεῖ εἰς τὴν 

ἑαυτοῦ σκηνὴν ἑπτὰ τοὺς ἀρίστους τῶν Περσῶν. καὶ 
ες ,ὔ Ν “ ε ͵ Ν ε -“" ε Ἂ 

ἐκέλευσε τοὺς τῶν Ελλήνων στρατηγοὺς ἀγαγεῖν ὁπλίτας, 
’ , δ. ΩΣ ’ Ν μὴ ᾿ ἈΝ Ν. « “ 

τούτους δὲ ἐκέλευσε θέσθαι τὰ ὅπλα περὶ τὴν εαυτοὺ 

σκηνήν. οἱ δὲ ἐποίησαν ταῦτα, ἀγαγόντες ὡς τρις-χιλίους 

ὁπλίτας. παρ-εκάλεσε δὲ καὶ Κλέαρχον σύμβουλον" ὁ 

ὃε, ἐπεὶ ἐξ-ῆλθεν, ἐξ-ήγγειλε τοῖς φίλοις τὴν κρίσιν τοῦ 

᾿Ορόντου, ὡς ἐγένετο. ἔφη δὲ Κῦρον ἄρχειν τοῦ λόγου 

ὧδε" 
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(νγμς εομ μεῖς ἐδ γα]... “Ταυΐτο αἰγοαιίν δας Ογοηίθς Μιρηθὰ 
ἐγαὶον ἰο η16.ἢ 

“Παρ-εκάλεσα ὑμᾶς, ἄνδρες φίλοι, ὅπως βουλευόμενος 

σὺν ὑμῖν πράξω ὅ τι δίκαιόν ἐστι περὶ ᾽Ορόντουν τουτουΐ. 

πρῶτον μὲν γὰρ ὁ ἐμὸς πατὴρ ἔδωκε τοῦτον ὑπήκοον εἶναί 

μοι' ἐπεὶ δὲ κελευσθεὶς ὑπὸ τοῦ ἐμοῦ ἀδελφοῦ οὗτος 
5 λ , 5» Ν πων Ὰ “ Ἧς τὰς ΓΝ ᾽ὔ Υ ἐπολέμησεν ἐμοὶ, ἐγὼ προς-πολεμῶν αὐτῷ ἐποίησα παύ- 
σασθαι τοῦ πολεμοῦ, καὶ ἔλαβον δεξιὰν καὶ ἔδωκα. 

 “ 9 5 ) 
“ς Μετὰ ταῦτα," ἔφη, “ὦ ᾽᾿Ορόντα, τί ἠδίκησά σε; ᾽ ὁ δὲ 

ἀπ-εκρίνατο ὅτι Κῦρος οὐδὲν ἠδίκησε. πάλιν δὲ ὁ Κῦρος 
5 ᾽» { Οὐ “ -“ “3 Ν . ἃς Υ̓́Ὰ 3 

ηρώτα, υκοῦν ὕστερον ἀπο-στὰς εἰς Μυσοὺς κακῶς 
5 ’ὔ Ν δι "Νἥα Ἁ ’ Φ 4.5 μὴ φΦ Ἃ , ’ ἐποίεις τὴν ἐμὴν χώραν; " ἔφη ὁ ᾿Ορόντης πεποιηκέναι 

ταῦτα. “ Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Κῦρος, ““ὕστερον ἐλθὼν ἐπὶ τὸν 
- ’ Ν 

τῆς ᾿Αρτέμιδος βωμὸν πάλιν ἔδωκάς μοι πιστὰ, καὶ 

ἔλαβες ταῦτα παρ᾽ ἐμοῦ; " ὁ δὲ ᾿Ορόντης ὡμολόγει καὶ 

τοῦτο. 

ΤΡ: ἱς ποαὺ ἐῤὲ ἐῤὶγάὰ "ἶφι. ζῥαὶ «δα! αὐε ἀο αὐἱ!δ }!»13᾽ 

Φ ε 7 “᾿ “ “ “ἾΑρ᾽ οὖν, ἔφη ὁ Κῦρος, “ ἀδικηθεὶς ὑπ᾽ ἐμοῦ νῦν τὸ 

τρίτον ἐπι-βουλεύεις ἐμοί; ὁ δὲ ᾿Ορόντης εἶπεν ὅτι οὐδὲν 

ἠδικήθη. ἐνταῦθα ὁ Κῦρος ἠρωτήσεν αὐτόν" ““᾿Ομολογεῖς 

οὖν γεγενῆσθαι ἄδικος περὶ ἐμέ;" ““'Ὁμολογῶ,᾽" ἔφη ὁ 

Ὀρόντης. πάλιν ὃ Κῦρος ἠρώτησεν αὐτόν: ““ Βούλει οὖν : 

ἔτι γενέσθαι τῷ μὲν ἐμῷ ἀδελφῷ πολέμιος, ἐμοι δὲ φίλος 
Ἀ ’ τὴν « ἣ 8 , οϑ δέ 2ῸΝ τς ’ 

καὶ πιστός; ὁ δὲ ἀπ-εκρίνατο, ““Οὐδὲ εἰ γενοίμην σοι 
, δ΄ κ᾽» ἍἝἭἬἜ 8. Ψ ’ . 39 ᾿  “ 

φίλος, ὦ Κῦρε, σοί γ᾽ ἄν ποτε δόξαιμι εἶναι.᾽ πρὸς ταῦτα 
χ-Ἂ- “- “ “ ες Ν “Ἂς ᾿ “ Ξ 

Κῦρος εἶπε τοῖς παρ-οῦσιν, “Ὁ μὲν ανὴρ λέγει τοιαῦτα 
ΕΥ ᾿, “-“ 3 ν΄ , 5 ’ ἣν ““ ͵7ὔ 

σὺ δὲ πρῶτος, ὦ Κλέαρχε, ἀπό-φηναι τὴν σεαυτοῦ γνώμην 
}] 

περὶ τούτου. 
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12 ΒΕΙΕΟΤΙΟΝΘ ΕἘΚΟΜ ΧΕΝΟΡΠΟΝ, 

Ογοηπίθε ἀἰσαῤῥεέαγε 3 ουι ἐδὲ σεθηδ. 

Κλέαρχος δὲ εἶπε τάδε" “᾿Εγὼ συμ-βουλεύω ἀφανίζειν 

τοῦτον τὸν ἄνδρα ὡς τάχιστα, ἵνα μηκέτι δέῃ φυλάττεσθαι 
“ μὺ -“ ΄“ ᾿Ὶ ᾽ν 

τοῦτον, ἀλλ᾽ ἵνα σχολὴ ἢ ἡμῖν εὖ ποιεῖν τοὺς φίλους. 
«ε Ν ΨΡ "» ᾽ ’ Ν “-“ ο Ἐ 

οἱ δὲ ἄλλοι ἔλεγον ταὐτά. μετὰ ταῦτα ἅπαντες ἄνα- 

στάντες ἔλαβον τῆς ζώνης τοῦ ᾽Ορόντου ἐπὶ θανάτῳ" εἶτα 

οἱ πρὸς τοῦτο τεταγμένοι ἐξεῆγον αὐτόν. ἐπεὶ δὲ ὃ 
᾿] ᾽ 3 ’ " Ν. ᾽ , Ν - Ορόντης εἰς-ηνέχθη εἰς τὴν ᾿Αρταπάτου σκηνὴν, τοῦ 

πιστοτάτου τῶν Κύρου σκηπτούχων, μετὰ ταῦτα οὐδεὶς 
’ Φ λϑας ἢ Μ“ “ Μ ’ ᾿ς ῇ Ν 

πώποτε εἶδεν αὐτὸν οὔτε ζῶντα οὔτε τεθνηκότα" τάφος δὲ 
᾽ Ν 2 ͵ 

οὐδεὶς αὐτοῦ ἐφάνη πώποτε. 

ΜΝεέαυ: οι ἐῥὲ ἀϊηρς ἀγριν. (γι ἐπεοιγαρος ῥίς Ογεεξ 
“οἱάϊεγ:. 

Ἐντεῦθεν Κῦρος ἐξ-ελαύνει διὰ τῆς Βαβυλωνίας 
Ν “ “-“ ᾿ξ ὰ ὖν ᾽, ε ἤ ἘΠῚ ἊΝ ο 

σταθμοὺς τρεῖς. τῇ δὲ ἐπ-ιούσῃ ἡμέρᾳ αὐτόμολοι ἥκοντες 

παρὰ μεγάλου βασιλέως ἀπ-ἤγγελλον Κῦρῳ περὶ τῆς 

βασιλέως στρατιᾶς. Κῦρος δὲ συγ-καλέσας τοὺς στρα- 
᾿Ὶ Ν Ν. ΄“ « ’ 9. ᾽ Ν 

τηγοὺς καὶ λοχαγοὺς τῶν Βλλήνων ἐθάρσυνεν αὐτοὺς, 

λέγων τοιάδε. ““Ὦ, ἄνδρες Ἕλληνες, οὐ διὰ τοῦτο ὑμᾶς 

ἄγω, ὅτι ἀπορῶ ἀνθρώπων βαρβάρων, ἀλλ᾽ ὅτι νομίζω 
δ. Φ “ ’ ΄“ ἤ Φ 

ὑμᾶς εἶναι ἀμείνονας πολλῶν βαρβάρων. γένεσθε οὗν 
Ν ὃ ἢ π “ 4 ΄ φ Ν “ Ν » μς 
ἄνδρες ἄξιοι τῆς ἐλευθερίας ἧς ἔχετε. εὖ γὰρ ἴστε, ὅτι 

Ν δυνρν, ε ΄ Ἃ Ν 5 ’, 5 Ν ’ ς Ν 
καὶ αὐτὸς ἑλοίμην ἂν τὴν ἐλευθερίαν ἀντὶ πάντων ὧν ἔχω. 

ἐγὼ δὲ, εὖ εἰδὼς εἰς οἷον ἀγῶνα ἔρχεσθε, διδάξω ὑμᾶς. 
«ε Ν Ν ᾿ “ Ἁ ΑΝ. ΄, “ 

οἱ μὲν γὰρ πολέμιοι ἔσονται πολλοὶ, καὶ ἐπείασι πολλῇ. 

κραυγῇ" ἐὰν δὲ ἀνά-σχησθε ταῦτα, οὐδὲν ἄλλο φοβερὸν 
Ν ἈΝ Ν ᾽ ᾽ὔ Ν, " « ’, ᾿] [ἀπό 

ἔσται" καὶ γὰρ αἰσχύνομαι δὴ λέγων ὡς δειλοί εἰσιν οἱ ἐν 
“ ,ὕ ν ἽΝ ἈΝ ε -» Ν ’ Ἀ 

τῇ χώρᾳ ἄνθρωποι. ἐὰν δὲ ὑμεῖς ἄνδρες γένησθε καὶ 
Ν , ΜᾺ," ’ Ν Ν ’ 3 εὔτολμοι, ἐγὼ ποιήσω τοὺς μὲν “βουλομένους ἀπ-ιέναι 
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- Ρε , ᾿ ΄" 

οἴκαδε ζηλωτοὺς τοῖς οἴκοι" οἴομαι δὲ πολλοὺς ὑμῶν αἱρή- 
9 σεσθαι παρ᾽ ἐμοὶ μένειν." 

“1. οὐγοοίον οἰϊοπεεά, ΕγεΡ ῥ οησεϑ, 

᾿Ενταῦθα Γαυλίτης τις παρ-ὼν εἶπε τῷ Κύρῳ" “ Καὶ μὴν, 
- -“ “ -“ 

ὦ Κῦρε, λέγουσί τινες ὅτι νῦν ὑπ-ισχνεῖ πολλὰ διὰ τὸν 
᾿ πν- ν ; τ ᾿ , 

παρ-όντα κίνδυνον ἐὰν δέ τι εὖ γένηται, οὐ μεμνήσεσθαί 

σέ φασιν" ἔνιοι δὲ λέγουσιν ὅτι οὐδ᾽ εἰ βούλοιο, δύναιο 
“Δ » ΄“ ἥ“ ε “.,»᾽»» «ς Ν Ἴ κ “ ,ὔ 

ἂν ἀπο-δοῦναι ὅσα ὑπ-ισχιεῖ. ὁ δὲ Κῦρος ἀπ-εκρίνατο" 
᾽ ᾽ Ν -“ “" 

“᾿Αλλ᾽ ἔστι μὲν ἡμῖν, ὦ ἄνδρες, ἡ ἀρχὴ ἡ πατρῴα, πρὸς 

μὲν μεσημβρίαν μέχρι οὗ διὰ καῦμα ἄνθρωποι οὐ δύνανται 

οἰκεῖν, πρὸς δὲ ἄρκτον μέχρι οὗ διὰ χειμῶνα οὐ δύνανται 

οἰκεῖν" οἱ δὲ τοῦ ἐμοῦ ἀδελφοῦ φίλοι ἄρχουσι πάσης τῆς 

ἐν μέσῳ χώρας. ἐὰν δὲ νικήσωμεν, δεῖ ἡμᾶς ποιῆσαι 
Ν. «ς Ψ Ζ' 5 Ἕ Ι ᾿ Ν 

τοὺς ἡμετέρους φίλους ἄρχοντας τούτων. δώσω δὲ καὶ 
Ἐν, ἅν σε - « ’ , ὅιῖ 33 ε Ν ἑκάστῳ ὑμῶν τῶν Ελλήνων στέφανον χρυσοῦν. οἱ δὲ 

ἀκούσαντες ταῦτα αὐτοί τε ἦσαν πολὺ προθυμότεροι, καὶ 

ἐξ-ήγγελλον ταῦτα τοῖς ἄλλοις. 

Ποιμδὲ «ὐδοίδον ἐδε ζίηρ αὐὶ}} ἥδ! Ναριδογς οὐ ὁδοὶ δ εἰάέ5. 

φι ᾽ ν ῆἿἾ “" σκ ᾿Ενταῦθα Κλέαρχος ἤρετο τὸν Κῦρον: “Οἴει, ὦ Κῦρε, 
-“- 2 ᾽»᾽ “- 

τὸν ἀδελφὸν μαχεῖσθαί σοι; “ Ναὶ, ἔφη ὁ Κῦρος, 
᾿ 

“εἴπερ γε ἐμός ἐστιν ἀδελφὸς, οὐκ ἄνευ μάχης ἐγὼ 
, ’ Ν -. Εν ΑΝ 2 “ Ν : Ν 

λήψομαι ταύτην τὴν ἀρχὴν. ἐνταῦθα δὴ ἀριθμὸς 
᾿ς ἢ ΄“ Ν « 4 ς “ ,ὔ Ἀ 

ἐγένετο, τῶν μὲν Ελλήνων ὁπλῖται μύριοι καὶ τετρα- 

κόσιοι, πελτασταὶ δὲ δις-χίλιοι καὶ πεντακόσιοι, τῶν δὲ 

μετὰ Κύρου βαρβάρων δέκα μυριάδες ἐγένοντο. τῶν δὲ 
, ϑένετν - ε κ τ" Ἂν ἢ ᾿ ν πολεμίων ἐλέγοντο εἷναι ἑκατὸν καὶ εἴκοσι μυριάδες" καὶ 

3 - , 

παρὰ τούτους ἦσαν ἑξακις-χίλιοι ἱππεῖς, ὧν ᾿Αρταγέρσης 
- . ΄-“΄ “ 4 ’ Ἁ »' Ἀ 

ἦρχεν. ἐντεῦθεν Κῦρος ἐξ-ελαύνει σταθμὸν ἕνα παντὶ 
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14 ΘΕΙΈΕΟΤΙΟΝΒ. ΡΚΟΜ ΧΕΝΟΡΗΟΝ, 

΄- ’ , - » Ν ᾽ τῷ στρατεύματι συν-τεταγμένῳτῬ ᾽ ᾧετο γὰρ βασιλέα 
: “ ᾽ “ ς ὰ ᾿Ὶ Ἀ Ν ᾿, Ψ 

μαχεῖσθαι ταὐύτῃῇ τῇ ἡμέρᾳ. ἐπεὶ δὲ βασιλεὺς οὐκ 
“ Ν ΄“- “ ἥν Τὴν 

ἐμάχετο διὰ πολλῶν ἡμερῶν, οἱ Ἕλληνες ᾧοντο αὑτὸν 

οὐκ ἐθέλειν μάχεσθαι: ὥστε τῇ ὑστεραίᾳ Κῦρος ἐπο- 
ρεύετο ἀμελέστερον. 

ΓῊ ΡΤ ΕΝ 

ΒΑΤΤΙΕ ΟΕ ΟΥΝΑΧΑ ΑΝΏ. 115 ΒΈΘΘΕΤΟ 

Τὐε ἀἤις ἱς εογη } Ργεῤῥαγαίίοις γον ἐῤε δαξείε. 

κι δν ᾽ Γν, ς ᾿ , ΄ , ΠΣ 
Τῇ δὲ τρίτῃ ἡμέρᾳ ὁ Κῦρος ἐπορεύετο καθ-ἡμενος ἐπι 

τοῦ ἅρματος, καὶ ἔχων ὀλίγους ἐν τάξει πρὸ ἑαυτοῦ. καὶ 

ἤδη ὁ σταθμὸς, ἔνθα ἔμελλεν ἀνα-παύεσθαι, πλησίον ἦν. 

τότε δὴ Πατηγύας, ἀνὴρ Πέρσης, προ-φαίνεται ἐλαύνων 
ᾧ Ἰκας Η Ν 5 ΔᾺ 2 " μι Ν 
ἀνὰ κράτος" καὶ εὐθὺς ἐβόα, λέγων ὅτι βασιλεὺς προς- 

έρχεται σὺν στρατεύματι πολλῷ, παρ-εσκευασμένος ὡς εἰς 
, " Ν κ , 4“. 7 “πὶ Ν 

μάχην. ἔνθα δὴ πολὺς τάραχος ἐγένετο. Κῦρος δὲ κατα- 
, 3. νὰ “4 9 , Ν ΄ ΕἾ" Ν 

πηδήσας ἀπὸ τοῦ ἅρματος ἐν-ἐδν τὸν θώρακα, καὶ ἀνα-βὰς 
αν. ἃς Ν -ἷ Μ Ν Ν 9 Ν ΄“ Ξ μι Ν 

ἐπὶ τὸν ἵππον ἐλαβε τὰ παλτὰ εἰς τὰς χεῖρας ἐπειτα δὲ 

ἐκέλευσε καὶ τοὺς ἄλλους ἐξ-οπλίζσθαί τε καὶ καθ-΄ 

ίστασθαι εἰς τάξιν. οἱ δὲ εὐθὺς καθ-ίσταντο. καὶ 
πὰ Ν ν Ν Ν ἦ Ν “ ᾽ , 
Κλέαρχος μὲν ἔσχε τὸ δεξιὸν κέρας πρὸς τῷ Εὐφράτῃ. 

“ “ Ν Ν “ , Ἐπ. ᾿ Ἁ ποταμῷ, Πρόξενος δὲ μετὰ τοῦτον" Μένων δὲ ἔσχε τὸ 
δ} ’ ΄- ξει ’' -“ Ν ν Ἀ ’; 

εὐώνυμον κέρας τῶν Ελλήνων. Κῦρος δὲ ἔσχε τὸ μέσον" 
ΚΑ. “ φ Ν 3. - ἦὸ ὰῸ , ς ; Ι καὶ ἱππεῖς ἦσαν σὺν αὐτῷ ἑξακόσιοι, ὡπλισμένοι θώραξι 

καὶ κράνεσι" Κῦρος δὲ εἶχε τὴν κεφαλὴν ψιλήν.. 
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ΤΥ  ΦΥΧΕΣ ΟΣ ΟΥΝΑΧΗΑ ΑΝ 115 ΚΕΘΌΣΤΘ, Τῷ 

νεὰν αῤῥηοαορ οΥ δὲ ἐμποριγ. ὙΡεῖγ αΡΓΩ͂Ψ. 
᾿ 

Ιζαὶ ἤδὴ τε ἦν μέσον ἡμέρας, καὶ οἱ πολέμιοι οὔπω 
8 ’, «ς ’ὔ Ν 7] . ψ “ ’ » 

ἐφαίνοντο. ἡνίκα δὲ δείλη ἐγίγνετο, ἐφάνη κονιορτὸς 
δ ἣ μ᾿ [ὦ ἊΝ [“ ,ὔ “ 

ὥσπερ λευκὴ νεφέλη ὕστερον δὲ ὥσπερ μέλαινά τις 

"εφέλη ἐφαίνετο ἐν τῷ πεδίῳ πρόσω. ὅτε δὲ οἱ πολέμιοι 
Ἁ " ! Ν 

ἐγίγνοντο ἐγγύτερον, τάχα δὴ καὶ χαλκός τις ἔλαμπε, καὶ 

αἱ λόγχαι καὶ αἱ τάξεις κατ-εφαίνοντο. καὶ ἦσαν ἱππεῖς 

μὲν λευκο-θώρακες ἐπὶ τοῦ εὐωνύμου τῶν πολεμίων, 
5 , δὲ , , ἋΣ , ᾿ δὲ Φ . λῖ ἐχόμενοι δὲ τούτων γερροφόροι" ἐχόμενοι δὲ ἧσαν ὁπλῖται 

Υς ’, 5 7 ν᾿ Ν ΡΟ τ ΩΝ [ο “- Ν 

σὺν ξυλίναις ἀσπίσιν. πρὸ δὲ αὐτῶν ἅρματα ἣν, πολὺ 
5 ’ Ὶ 8 ὔ “ Ἀ , Φαιδι, " ’ 

ἀπ-ὄντα ἀπ᾽ ἀλλήλων". ταῦτα δὲ τὰ ἅρματα εἴχε δρέπανα 

ἀπο-τεταμένα ἐκ τῶν ἀξόνων, ὥστε δια-κόπτειν τὰς τάξεις 

τῶν “Ἑλλήνων. 

Ταείΐος Κ᾽ γι γημεἰγαϊοά ὧν Οἰεαγερις. 
ε ν ͵ , φ᾽ ᾿ , πὰ 

Οἱ δὲ βαρβαροι προς-εσαν σιγῇ καὶ βραδέως. καὶ ἐν 

τούτῳ Κῦρος, παρ-ελαύνων σὺν τῷ ἑρμηνεῖ καὶ ἄλλοι οὕτῳ Κῦρος, παρ Ὁ ἑρμη ς 
Α μὴ ’ 9 ; Ἁ ; Ψ Ν 

τρισὶν ἢ τέτταρσιν, ἐκέλευε τὸν Κλέαρχον ἄγειν τὸ 

στράτευμα κατὰ τὸ μέσον τῶν πολεμίων, ὅτι βασιλεὺς 
" ΕῚ ΟᾺ ςς Ν Ν “ 39) 4 ςς ΄σι 

εἴη ἐκεῖ Εὰν γὰρ τοῦτο, ἔφη, “νικῶμεν, πάντα 
3) , 

πεποιήκαμεν." ὁ δὲ Κλέαρχος οὐκ ἤθελεν ἀπο-σπάσαι 
. Ν ’ 5" Ν ΄“ “ ᾽ὕ ν᾿ 

τὸ δεξιὸν κέρας ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ, φοβούμενος μὴ κυκλω- 

θείη ἑκατέρωθεν: ἀπ-εκρίνατο δὲ τῷ Κύρῳ, “Ἐμοὶ, 
“" “ ῇ “ “ ΄“- 

ᾧ Κῦρε, ““μελήσει ὅπως ταῦτα καλῶς ἔχῃ. καὶ ἐνταῦθα 

ὁ Κῦρος ἔτι παρ-ελαύνων κατ-εθεᾶτο τὸ στράτευμα, ἀπο- 

βλέπων εἴς τε τοὺς πολεμίους καὶ εἰς τοὺς φίλους. 

Τρα ἀῤῥεαγαποε ΟΣ Χοποῤῥοι. ῬΥΟΔῥΟΓΟΙΣ Ο7)10715. 

“ 8 - δὲ τ ΄σ΄ “ Ξενοφῶν δὲ ᾿Αθηναῖος, ἰδὼν αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ᾿ Βλληνικοῦ 

στρατεύματος καὶ προς-ελθὼν αὐτῷ, ἤρετο εἴ τι παρ- 
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αγγέλλοι. ὁ δὲ Κῦρος ἐκέλευσεν αὐτὸν λέγειν πᾶσιν ὅτι 
Ν ε Ν Ν ν ; μιν φ΄ν Ν ; 

τὰ ἱερὰ καλὰ εἴη. λέγων δὲ ταῦτα, ἤκουσε θορύβου 
«ἷ΄ Ν “-“ ’ δὶ Ὁ , ε ’ ν Φ Ἂς 

ἰόντος διὰ τῶν τάξεων, καὶ ἤρετο τίς ὁ θόρυβος εἴη. ὁ δὲ 

Ξενοφῶν εἶπεν ὅτι σύνθημα παρ-έρχεται δεύτερον 
“Μ᾿ Ν « Υ - Ν » » Ἁ ’ ε , 

ἤδη. καὶ ὁ Κῦρος ἤρετο ὅ τι εἴη τὸ σύνθημα' ὁ δὲ 

ἀπ-εκρίνατο, ΖΕΥ͂Σ ΣΏΤΗΡ ΚΑΙ ΝΙΚΗ. ὁ δὲ Κῦρος 
“. ςς ’ Ν ᾽ Ν , ΄“- Ν ᾽» ϑιι “Ὁ, ,» 

εἶπε, ““ Δέχομαι τὸν οἰωνὸν, καὶ τοῦτο ἔστω. εἰπὼν δὲ 
“ “ ’ ᾽ Α ΄ Ν Ν ε “ ’ 

ταῦτα ἀπ-ἤλαυνεν εἰς τὸ μέσον πρὸς τὴν ἑαυτοῦ τάξιν. 

Ῥιείογίοις οπσεὶ ΟΣ ἐδε Ογεείαη σχὶσῥὲ «υἱησ. 

γ΄ ; Ν “ » 

Καὶ αὐτίκα οἱ μὲν Ἕλληνες ἐπαιάνιζον, καὶ προ- 

ἤρχοντο ἀντίοι τοῖς πολεμίοις. οἱ δὲ βάρβαροι φοβού- 
ν ; Ἁ ; Ἀ οΙ ΄“- Ν « 

μενοι ἐκεκλίνουσι καὶ φεύγουσι. καὶ ἐνταῦθα δὴ οἱ 

“Ἕλληνες ἐδίωκον μὲν κατὰ κράτος, ἐβόων δὲ ἀλλήλοις 

μὴ θεῖν δρόμῳ, ἀλλὰ ἕπεσθαι ἐν τάξει. τὰ δὲ ἅρματα 
Ν «- Ν « , Ἀ ε« “ Ψ φιι ν᾿ ’ 

ἤδη ἣν κενὰ ἡνιόχων, καὶ οἱ ἵπποι ἔφερον αὐτὰ διά τε 
΄-΄ Ν. ΄“ σ 

τῶν πολεμίων καὶ διὰ τῶν Ἑλλήνων. οἱ δὲ Ἕλληνες, 
ες ἈΝ » ἂς [ω .« ,. [4 Ὁ Ν 

ἐπεὶ προ-ἴδοιεν τὰ ἅρματα, δι-ἴῖσταντο. ὀλίγοι δὲ καὶ 

κατ-τελήφθησαν ἐκ-πλαγέντες" ἀλλὰ οὐδὲ οὗτοι ἔπαθον 

οὐδὲν, οὐδὲ ἄλλος οὐδεὶς τῶν Ελλήνων ἔπαθεν οὐδὲν ἐν 

ὅο ταύτῃ τῇ μάχῃ" ἐλέγετο δέ τις τοξευθῆναι ἐπὶ τῷ εὐ- 

63 

ὠνύμῳ. 

ὥσγια ἀξίεαίς ἐδε ἀἰησ᾽ς σμαγά οΓ εἷκ ἐδοιμταπά, 

Κῦρος δὲ ὁρῶν τοὺς Ἕλληνας διώκοντάς τινας τῶν 

πολεμίων, καίπερ ἡδόμενος καὶ προς-κυνούμενος ἤδη ὡς 
Ν δ᾽ ΔΛ, “ ς Ν φιιδιιὶ [ὸ ᾽ ϑιὰν 

βασιλεὺς ὑπὸ τῶν ἀμφὶ αὗτον, ὅμως οὐκ αὑτὸς συν- 

ἐδίωκεν: ἀλλὰ ἔχων τοὺς σὺν ἑαυτῷ ἑξακοσίους ἱππέας 
" ᾽᾿ -“ ν ΄, κ κ Υ “ “- ἐσκόπει ὅ τι βασιλεὺς ποιήσοι. καὶ γὰρ ἤδει ὅτι ἐκεῖνος 
ἔχοι τὸ μέσον τοῦ Περσικοῦ στρατεύματος. καὶ βασιλεὺς 

δὴ τότε, ἔχων τὸ μέσον τῆς ἑαυτοῦ στρατιᾶς, ὅμως ἔξω 
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1. ΒΑΤΤΙΕ ΟΥ̓ ΟΥ̓ΝΑΧΑ͂ ΑΝῸ 175 ΚΕΘΌΙΤΟ, 1ῦΆῇ 

ἐγένετο τοῦ εὐωνύμου κέρατος τοῦ Κύρου. ἐπεὶ δὲ 
9 Ν -“ « Ψ" “ ’ ᾽ “Ὁ » ’ὔ ε 

οὐδεὶς τῶν “Ἑλλήνων ἐμάχετο αὐτῷ, ἐπ-έκαμπτεν ὡς 
4 “ 

κυκλώσων τοὺς “ἕλληνας. ἔνθα δὴ Κῦρος ἐλαύνει ἀντίος, 

καὶ νικᾷ τοὺς ἑξακις-χιλίους τοὺς πρὸ βασιλέ ͵α χιλίους τοὺς πρὸ βασιλέως τεταγ- 
,ὔ “ 

μένους" καὶ ἀπ-έκτεινεν ᾿Αρταγέρσην τὸν ἄρχοντα αὐτῶν 
ιν ““ ’ 

τῇ ἑαυτοῦ χειρί. 

γι ῥαγε ἐδ ῥοπα]έν 9 γασῥηεϑν. 

Ἔν δὲ τούτῳ οἱ Κύρου ἐξακόσιοι, ὁρμήσαντες εἰς τὸ 

διώκειν, δι-εσπείροντο' πλὴν πάνυ ὀλίγων, οἱ κατ- 

ἐλείφθησαν ἀμφὶ αὐτόν. ἐνταῦθα δὴ ὁ Κῦρος καθ-ορᾷ 

βασιλέα καὶ τὸ ἀμφὶ ἐκεῖνον στῖφος" καὶ εὐθὺς εἰπὼν, “ Τὸν 
» ἄν 35...9 , “ἊΝ Φε ον Ν ,ὔ Ν Ν ’ 
ἄνδρα ὁρῶ," ἐλαύνει ἐπὶ αὐτὸν, καὶ παίει κατὰ τὸ στέρνον, 

Ν ’ὔ ." “ ᾽ 3 Ν ,ὔ 53 ’ὔ 

καὶ τιτρώσκει διὰ τοῦ θώρακος. ἐν δὲ τούτῳ ἀκοντίζει τις 

Κῦρον παλτῷ ὑπὸ τὸν ὀφθαλμόν’ καὶ Κῦρός τε αὐτὸς 
5 ͵ ᾿ Ὑ Ν. ε ΝΜ ““ ΑἾ πεν Μ Ὄρ. Ὁ ἀπεέθανε, καὶ ὀκτὼ οἱ ἄριστοι τῶν περὶ αὐτὸν ἔκειντο ἐπ 

Φ. Φῇ, ε Ν 3 “-“- Ὁ . Ὲ « ἈΝ αὐτῷ: ὁ μὲν οὖν Κῦρος οὕτως ἐτελεύτησεν: οἱ δὲ 
’ “5 , ν Ὰ 93 “ . ν » Ν 

βάρβαροι ἀπ-έταμον τὴν κεφαλὴν αὑτοῦ καὶ τὴν χεῖρα τὴν 

δεξιάν. 

᾿νίαχεέγχει ῥἰμπάργ: δὲ σαριῤ ο ὥνγισ. Ηδ γοίμγης ἰὸ ἐδὲ 
αἰΐαεᾷ, απά ἰς εἰργεαΐεοά, 

Βασιλεὺς δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ διώκοντες εἰς-πίπτουσιν 
93 Ν. 2 ’ εἿ « ἃς Φ “ » ᾿ 

εἰς τὸ Κύρου στρατόπεδον. καὶ οἱ μὲν ἐν τῷ εὐωνύμῳ 

μετὰ ᾿Αριαίου, τοῦ Κύρου ὑπάρχον, φεύγουσι διὰ 
τοῦ ἑαυτῶν στρατοπέδου εἰς τὸν σταθμὸν, ἔνθεν ὥὧρ- 

μηντο' βασιλεὺς δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ δι-αρπάζουσι τὸ 

στρατόπεδον. ἔπειτα δὲ οἱ μὲν “Ἕλληνες ἤσθοντο ὅτι 

βασιλεὺς εἴη σὺν τῷ στρατεύματι ἐν τοῖς ἑαυτῶν σκευο- 
"ς Φ , “ 

φόροις, βασιλεὺς δὲ ἤκουσεν ὅτι οἱ Ἵβλληνες νικῷεν τοὺς 
“-“ 4 "» “ Ν 

ἑαυτοῖς ἐναντίους. ἐνταῦθα δὴ βασιλεὺς ἤθροιζε τοὺς 
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ἑαυτοῦ, καὶ συν-ετάττετος. ὡς δὲ οἱ “ἕλληνες εἶδον τοὺς 
πολεμίους ἐγγύς τε ὄντας καὶ παρα-τεταγμένους, ἐπ-ἥεσαν 

ἐπ᾿ αὐτούς. οἱ δὲ βάρβαροι ἔφευγον καὶ οἱ Ἕλληνες 
..» » Ν ’ ’ ’ » ““ ἈΝ εσ 

ἐδίωκον αὐτοὺς μέχρι κώμης τινός. ἐνταῦθα δὲ οἱ “Ἐλ- 
» Ἃ εις τ Ν “- ’ , ς- 4.) φ 

ληνες ἐστησαν᾽ ὑπὲρ γὰρ τῆς κώμης λόφος τις ἣν, ἐφ οὗ 
ε , «ε - 5 ’ 

οἱ βασιλέως ἱππεῖς ἀν-εστραφησαν. 

Τῤὲ Ογεεῖς, ἱσπογαηὶ οὗ δὲ αἰ οΚὶ ὥσγιν, γεΐμγ 10 ἐδεῖγ εαγιῤ. 

᾿Ῥπεὶ δὲ οἱ Ἕλληνες ἐνταῦθα ἐχώρουν, οἱ ἱππεῖς λεί- 
πουσι τὸν λόφον. ὁ δὲ Κλέαρχος πέμπει ἀγγέλους ἐπὶ 

Ν ’, Ν ,’ὔ ᾽ Ν 93 - , φια ἣι “ 

τὸν λόφον, καὶ κελεύει αὑτοὺς ἀπεαγγεῖλαι τὰ ὑπὲρ τοῦ 

λόφου γιγνόμενα. οἱ δὲ ἀπ-αγγέλλουσιν ὅτι οἱ πολέμιοι 

φεύγουσιν ἀνὰ κράτος" καὶ ἐν τούτῳ ἥλιος ἐδύετο. ἐν- 
“ Ν «Ἡ σ “ Ἀ “5 ;; Ἀ 

ταῦθα δὲ οἱ Ἕλληνες ἔστησαν καὶ ἀν-επαύοντο᾽ καὶ 
.] ’ὔ “ 7“. ᾽ “ ’, ᾽ Ν ν 

ἐθαύμαζον ὅτι Κῦρος οὐδαμοῦ φαίνοιτο' οὐ γὰρ ἤδεσαν 
3. ’ "» Φ ᾿] “-“ “ ᾽ ' ἡ 

αὐτὸν τεθνηκότα. ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς ἀπ-ειέναι" καὶ ἀφ-ικ- 
τας 5.0 Ν Ν ’ ἤ Ν ᾿ς ς- “ 

γοῦνται ἐπὶ τὰς σκηνάς. κατα-λαμβάνουσι δὲ τὰ πλεῖστα 

τῶν χρημάτων δι-ηρπασμένα: καὶ εἴ τι σιτίον ἢ ποτὸν 
Ὁ “ « Ν -“ ΄ ε -“ 

ἣν, τοῦτο οἱ σὺν βασιλεῖ δι-ήρπασαν. ὥστε οἱ πλεῖστοι 

τῶν “Ἑλλήνων ἄδειπνοι ἦσαν ἦσαν δὲ καὶ ἀνάριστοι"᾿ 
κ Ν. Ν , “ς ΄ Ν "» 

πρὶν γὰρ τὸ στράτευμα ἀριστοποιεῖσθαι, βασιλεὺς ἐφάνη. 

1ῤὲ Οτγεεζ: ἰεαγη ἐῤὲ ἀεαὶδ οΚὶ ὕὥσγως, ἀπά Οὔ ἰο »ιαζε 
“Ἵγιαεμς ἀϊηρ. 

[2 Ν δας »νῇ “ «Ἡ Ἀ ’ 8, Α 

Αμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ οἱ στρατηγοὶ συν-ελθόντες ἐθαύμαζον 
- ᾿ κ “ ὕὔ " “3 » -“ .ε 

ὅτι Κῦρος οὔπω φαίνοιτο: ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς προ-ϊέναι 
"5 Ἀ ’ Ἀ "Ανς ΄- » 5» [4] . 

εἰς τὸ πρόσθεν, καὶ συμ-μίξαι τῷ Κύρῳ. ἐνταῦθα δὴ 

Προκλῆς καὶ Γλοῦς ἐλθόντες ἔλεγον ὅτι Κῦρος μὲν τεθνή- 
ΕῚ “ Ν Ν “5 ΄ν φὸ Μ “Ὁ ε ’ 

κοι, ᾿Αριαῖος δὲ πεφευγὼς ἐν τῷ σταθμῳ εἴη, ὅθεν ὡρμή- 

σαντο τῇ προτεραίᾳ. Κλέαρχος δὲ ἀκούσας ταῦτα εἶπεν" 

120 “᾿Επεὶ Κῦρος τέθνηκεν, ἀπ-αγγέλλετε ᾿Αριαίῳ, ὅτι, ἐὰν 



11. ΒΑΤΤΕ ΟΡ ΟὔΝΑΧΑ ΑΝΡ 1715 ΚΕΒΌΓΤΟ, τὸ 

, ’ “- 

ἐνθάδε ἔλθῃ, ποιήσομεν αὐτὸν βασιλέα." ταῦτα εἰπὼν 
ϑ, ’ Ν Ν 5 ,  ἹΣ, Ἅ Ν ’ 

ἀπ-έστειλε μὲν τοὺς ἀγγέλους, αὐτὸς δὲ περι-έμενε. 

“ἀγίαχεγχε εαἰΐς μῤοη ἐδὲ Ογοεζε ἰο σμγγεπάθν ἐδοὶν ἀΓΉ1: 
Τρεν γενέ. 

Μετὰ ταῦτα κήρυκες ἔρχονται παρὰ βασιλέως" ἦν δὲ 
εἷς αὐτῶν Φαλῖνος “Ἕλλην. οὗτοι δὲ προς-ελθόντες 

εἶπον ὅτι βασιλεὺς κελεύει τοὺς “ἕλληνας παρα-διδόναι 

τὰ ὅπλα. οἱ δὲ “ἕλληνες βαρέως μὲν ἤκουσαν ταῦτα, 

ὅμως δὲ, κελεύσαντος τοῦ Κλεάρχου, συν-εβουλεύοντο. 

ἐπεὶ δὲ οὐ συν-εχώρουν τῇ γνώμῃ, Κλέ ἢ ὺ -εχώρ ἢ γνώμῃ, Κλέαρχος ἤρετο τὸν 

Φαλῖνον ὅ τι δέοι ἀπο-κρίνασθαι βασιλεῖ, ὁ δὲ εἶπεν" 

“Εἰ μὲν μία τίς ἐστιν ἐλπὶς ὑμᾶς σωθῆναι πολεμοῦντας 
αὐ κα , εἰὐδσε ἈΝ , « 

βασιλεῖ, ἐγὼ συμ-βουλεύω ὑμᾶς μὴ παρα-διδόναι τὰ 

ὅπλα" εἰ δὲ μηδεμία ἐλπίς ἐστι σωτηρίας, συμ-βουλεύω 

ὑμῖν σώζεσθαι, ὅπῃ μόνον δύνατον ἐστί. Κλέαρχος δὲ 

ἀπ-εκρίνατο᾽ ““᾿Απ-άγγελλε παρ᾽ ἡμῶν τάδε ὅτι, ἐὰν 

μὲν δέῃ ἡμᾶς φίλους εἶναι βασιλεῖ, πλείονος ἄξιοι ἔσο- 
μεθα ἔχοντες τὰ ὅπλα, ἢ παρα-δόντες ἄλλῳ ἐὰν δὲ δέῃ 

-“ Ν , Υ̓ πο, δ Ἅ ΝΜ 

πολεμεῖν, ἄμεινον πολεμήσομεν ἔχοντες τὰ ὅπλα, 1) ἄλλῳ 

παρα-δόντες.᾽" 

“δρα}} 1 δὲ ξεαξε οἵ «υανὐ' 3) (ΟἸεαγεδι ρίυες α σμαγώάφα αηϑραυθγ, 

ὋὉ δὲ Φαλῖνος εἶπε᾽ “Ταῦτα μὲν δὴ ἀπ-αγγελοῦμεν" 

ἀλλὰ βασιλεὺς ἐκέλευσεν ἡμᾶς εἰπεῖν ὑμῖν καὶ τάδε" ὅτι, 
ὟΝ - , 9 , Ν Ψ ονἊΝ“". Ν 9 4 “ἡ 

ἐὰν μὲν μένητε ἐνθαδε, σπονδαὶ ἔσονται, ἐὰν δὲ ἀπ-ίητε ἢ 

προ-ἴητε, πόλεμος ἔσται. εἷπατε οὖν καὶ περὶ τούτον ἅπερ 
ὑμῖν δοκεῖ." Κλέαρχος δὲ ἔλεξεν’ ““᾿Απ-άγγελλε τοίνυν 
ὅτι ταὐτὰ δοκεῖ ἡμῖν, ἅπερ καὶ βασιλεῖ δοκεῖ. “Τί οὖν 

1285 
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[40 

ἐστι ταῦτα; ἔφη ὁ Φαλῖνος. ὁ δὲ Κλέαρχος ἀπ-εκρί- 143 
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νατο' “Ἐὰν μὲν μένωμεν, σπονδαὶ ἔσονται, ἐὰν δὲ 

ἀπ-ίωμεν ἢ προ-ΐωμεν, πόλεμος ἔσται. ὃ δὲ Φαλῖνος 
" δῆ. Ὁ 

πάλιν ἠρώτησε: “ Σπονδὰς ἢ πόλεμον ἀπ-αγγελῶ ; 

Κλέαρχος δὲ ἀπ-εκρίνατο᾽ “Σπονδαὶ μὲν ἡμῖν μένουσι, 
λυ ’ Ν τς -“ δ ον ᾽ν» -“ Ν ’΄ » 

1:89 πόλεμος δὲ ἀπ-ιοῦσιν ἢ προ-ϊοῦσιν.᾿ ὅ τι δὲ ποιήσοι οὐ 

διτεσήμηνε. 

“γίασις αὐυΐσεν δὲ Ογεεῖς ἰο τγεΐγεαὶ, ἀπά ο72 7: ἐο εοπάποὶ ἐδ ε721. 

Φαλῖνος μὲν δὴ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ᾧχοντο. καὶ ἐν τούτῳ 
οἱ πεμφθέντες πρὸς ᾿Αριαῖον πάλιν ἧκον" οὗτοι δὲ ἔλεγον" 
“ἸΑριαῖος μέν φησι πολλοὺς εἶναι Πέρσας βελτίους ἕαυ- 

τοῦ, οἱ οὐκ ἐάσουσιν αὐτὸν βασιλεύειν: εἰ δὲ ὑμεῖς -- 
σι σι 

βούλεσθε συν-απ-ιέναι αὐτῷ, κελεύει ὑμᾶς παρ-εῖναι" 

ἐὰν δὲ μὴ ἔλθητε, αὐτός φησιν ἀπ-ιέναι εὐθύς. ὃ δ᾽ 

οὖν Κλέαρχος ἡγεῖτο τοῖς ἄλλοις, οἱ δὲ εἵποντο αὐτῷ" 
καὶ ἀφ-ικνοῦντο παρὰ ᾿Αριαῖον ἀμφὶ μέσας νύκτας. καὶ 

ιόο οἵ τε Ἕλληνες καὶ ὁ ᾿Αριαῖος ὥμοσαν ἀλλήλοις σύμμαχοι 

ἔσεσθαι: οἱ δὲ βάρβαροι προς-ώμοσαν ἡγήσεσθαι τοῖς 

“Ἰύλλησιν ἀδόλως. 

ΘΟΗΑΡΤΕΕ ΠΙ. 

ΒΕΟΙΝΝΙΝΕ ΟΕ ΤῊΕ ΚΕΤΕΒΑΤ., 

1ὲ Ογεοζε ἀῤῥγοαερ ἐῤδὲ ἄξιο: ἰγοοῤι,) «ὐδὸ γεΐγεαὶ ἐπὶ 7ἀΓ. 

᾿Επεὶ δὲ ἡμέρα ἐγέ ἐ ἥοντο, ἔχοντες τὸν ἣλ Ἱμέρα ἐγένετο, ἐπορεύοντο, ἔχοντες ἥλιον 
“3 ΜΝ ο Ἁ “ «ε ’ ’ὔ 5» ’ 5» ΄ 

ἐν δεξιᾷ" καὶ ἅμα ἡλίῳ δύνοντι ἀφ-ίκοντο εἰς κώμας 



ΝΠ ΕΟΣΝΟ ΟΣ ΤῊ ΚΕΙΚΕΑΤ. 21] 

τινὰς τῆς Βαβυλωνίας χώρας. ἐνταῦθα ἔδοξαν ὁρᾶν πο- 

λεμίους ἱππέας: οἱ δὲ προ-πεμφθέντες σκοποὶ πάλιν 
ΦφΦ "“ ᾽ « ἴα “«-. 9 νι. ; 

ἧκόν, λέγοντες ὅτι οὐχ ἱππεῖς εἶεν, ἀλλ᾽ ὑποζύγια νεμόμενα. 
Ν δΔᾺ , μ᾿ Ὁ νι “ ’ .] 

καὶ εὐθὺς πάντες ἔγνωσαν ὅτι βασιλεὺς ἐγγύς πον ἐστρα- 

τοπεδεύετο᾽ καὶ γὰρ καπνὸς ἐφαίνετο ἐν κώμαις οὐ 
᾿ “» 

πρόσω. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ οὔτε ὑποζύγιον οὐδὲν, οὔτε 
Ἁ 4 ᾿ καπνὸς, οὔτε στρατόπεδον ἐφάνη. βασιλεὺς δὲ, ὡς ἔοικε, 

, ἃ ΄“΄ Ὁ , σ΄ , τ᾿ Ὅς Ἀ “ 
ἐφοβήθη τῇ ἐφόδῳ τοῦ στρατεύματος" ἐδήλωσε δὲ τοῦτο 

ὼ φ ε' ᾿ς .Θ- ὥ 

τῇ ὑστεραίᾳ: ἅμα γὰρ τῇ ἡμέρᾳ ἔπεμψε κήρυκας περὶ 

σπονδῶν. 

Τ2ὲ ἀίησ ῥγοῤουος αὶ ἔγχεος, ἀπά οὔεν: σιάδε 10 οὶ ἔδενε 10 
δε ῥγουϊδίοησ. 1ῤὲ Ογεεζ: αεοορὲ δοίῥ. 

Ὁ δὲ Κλέαρχος ἀκούσας τῶν κηρύκων ἀπεκρίνατο" 

“᾿Απ-αγγέλλετε βασιλεῖ ὅτι δεῖ ἡμᾶς μάχεσθαι πρῶτον, 

οὐ γὰρ ἔχομεν ἄριστον οὐδὲ τολμήσει τις λέγειν τοῖς 
σ΄ ΄ ΄“ “- 

Ἑλλησι περὶ σπονδῶν, ἐὰν μὴ πρῶτον πορίσῃ αὐτοῖς 
Ψ ᾽᾽ ᾳ ἄριστον. οἱ δὲ ἄγγελοι ἀπ-ήλαυνον, καὶ πάλιν ἧκον 

») Ν Ἂ [ ρ, ὃ Υ͂ ε ’ δ ταχύ. ἔλεγον δὲ ὅτι ἥκοιεν᾽ ἔχοντες ἡγεμόνας, οἱ 

ἄξοιεν αὐτοὺς ἐκεῖσε, ὅθεν λάβοιεν τὰ ἐπιτήδεια. ὁ δὲ 

Κλέαρχος ἐκέλευσεν αὐτοὺς ἡγεῖσθαι πρὸς τὰ ἐπιτήδεια. 
Ν ε 3, ι 3 ΄“- ’ Ἂς 9 ’; Μ Α καὶ οἵ μὲν ἡγοῦντο Κλέαρχος δὲ ἐπορεύετο, ἔχων τὸ 

“- στράτευμα ἐν τάξει, καὶ αὐτὸς ὀπισθο-φυλακῶν. 

Ογοιείπς ἐδὲ ἱγεποδες. “εἰν τ᾽ ΟἸοαγεδα. Ὑῤὲ Ογεεζε δαὶ 
ἐῤὲ γ,ημὶξ οΥἹ ἐῤδὲ ἀαίετ ῥα). 

σ᾿ ᾿Ὶ ρ' ᾿ 

Καὶ εὗρον τάφρους πλήρεις ὕδατος, οὗς οὐκ ἐδύναντο 

δια-βαίνειν:': ἐποιοῦντο οὗν διαβάσεις ἐκ τῶν φοινίκων, 
δ δ - , ἂν, 5 , “ΟΥ̓ εἴ ἂν ’ 

οἵ ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ. καὶ ἐν τούτῳ τῷ ἐργῳ ὁ Κλέαρχος 

ἐπεστάτει τοῖς στρατιώταις, ἐν μὲν τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ 
ν Ν “ -ον ν Α 

ἔχων τὸ δόρυ, ἐν δὲ τῇ δεξιᾷ βακτηρίαν. καὶ εἴ τις 
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δοκοίη αὐτῷ βλακεύειν, ἔπαιε τὸν βλακεούντα' καὶ ἅμα 
Ν᾿ ,ἩΗ 4 ; Ν ἣ - » ’ὔ - ᾿] Ὶ ΑΞ » 

αὐτὸς ἐπόνει σὺν αὐτοῖς ἐμ-βαίνων εἰς τὸν πηλόν" ὥστε 

30 πάντας αἰσχύνεσθαι μὴ συ-σπουδάζειν αὐτῷ. καὶ πρῶτον 

μὲν οἱ νεώτεροι ἐτάχθησαν πρὸς τοῦτο τὸ ἔργον" ἐπεὶ δὲ 
ΜΝ Ἁ ἤ , Ν ε ’ 

ἑώρων τὸν Κλέαρχον σπουδάζοντα, καὶ οἱ πρεσβύτεροι 
Υ͂ ’ Ὄ ἊΝ ’ }] ᾿ προς-ελάμβανον. πορευόμενοι δὲ ἀφ-ίκοντο εἰς κώμας, 

ἐν αἷς πολὺς σῖτος ἦν καὶ οἷνος φοινίκων. οὗτος δὲ ἦν 

35 ἡδὺς μὲν πίνειν, κεφαλαλγὴς δέ. ἐνταῦθα οἱ στρατιῶται 
πρῶτον ἔφαγον τὸν ἐγκέφαλον τοῦ φοίνικος" καὶ οἱ 

᾿ » ’ ’ - Ἂ Ν « Ν 3 “ ΗΨ 

πολλοὶ ἐθαύμασαν τό τε εἶδος καὶ τὴν ἡδονὴν αὐτοῦ. ἣν 

δὲ καὶ οὗτος σφόδρα κεφαλαλγής. 

Τμαῤδεγηθ: γείμγης αὐ αὶ νιοσασε ζγοηι δὲ ἀπ. ΚορῤΙν 
οΓ ΟἸεαγεῤιι. 

᾿Ενταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς" καὶ Τισσαφέρνης ἧκων 

49 παρὰ μεγάλου βασιλέως ἔλεγε τοιάδε, ““᾿Εγὼ, ὦ ἄνδρες 

Ἕλληνες, γείτων οἰκῶ τῇ ᾿Βλλάδι’ καὶ ἐπεὶ εἶδον ὑμᾶς 
δ ας Ν Ν ; τι , “ “ 9 Ν 

εἰς πολλὰ κακὰ πεπτωκότας, ἡτούμην βασιλέα δοῦναι ἐμοὶ 
ἘΠ “ ΄ “σι 9 3, «ε Σ » Ν ἜΣ Ὁ [δ Ν 

ἀπο-σῶσαι ὑμᾶς εἰς τὴν Βλλάδα, οἴομαι γὰρ καὶ ὑμᾶς καὶ 
“ Ν “ .' , Ν “ Ν πάντας τοὺς “Ἕλληνας ἕξειν μοι χάριν διὰ ταῦτα. καὶ 

43 περὶ μὲν τούτων βασιλεὺς ὑπ-έσχετό μοι βουλεύσεσθαι" 
ϑοὺ ὦ 7 ἢ Ψ δ “ἡ Ν δῶ , 3, ὃ 
ἐκέλευσε δέ με ἐρέσθαι ὑμᾶς διὰ τί ἐστρατεύσατε ἐπ 

αὐτόν." πρὸς ταῦτα Ἀλέαρχος ἀπ-εκρίνατο᾽ ““᾿Πμεῖς 
» , ’ ςε Γφ -“" » .: 

οὔτε συν-ήλθομεν ὡς πολεμήσοντες βασιλεῖ, οὔτε ἐπο- 

ρεύομεθα ἐπὶ βασιλέας ἀλλὰ Κῦρος ἀν-ἤγαγεν ἡμᾶς 

:ο ἐνθάδε. ἐπεὶ δὲ ἑωρῶμεν αὐτὸν ἐν ἀπόροις ὄντα, ἠσχύνε 5 . ρωμ » ἤσχυ 

θημεν προ-δοῦναι αὐτόν. νῦν δὲ, ἐπεὶ Κῦρος τέθνηκεν, 
"μ ; κ ΄- Ν ’ ’ 

οὔτε βουλόμεθα κακῶς ποιεῖν τὴν βασιλέως χώραν, οὔτε 
μι - 3 ᾽ 3 ια Μ ν Ν 

ἀπο-κτεῖναι αὐτόν' πορευοίμεθα ὃ ἂν οἴκαδε, εἴ τις μὴ 

λυποίη ἡμᾶς: ἐὰν δέ τις ἀδικῇ ἡμᾶς, πειρασόμεθα 

:5. ἀμύνασθαι αὐτόν." 
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Τρ όγηξι ἐηρασες ἰο εοπάμε ἐδ Ογεοῖς ῥονῖο ἱπὶ σαζείγ. 

Ὁ δὲ Τισσαφέρνης ἀκούσας εἶπε' “ Ταῦτα ἐγὼ ἀπ- 

αγγελῶ βασιλεῖ: αἱ δὲ σπονδαὶ μέμόντων, μέχρι ἂν πάλιν 
“ 33 Ὅ δ᾽ ᾿ Ν Το" “ δὲ , ΦΙΟΟΝ » ἔλ 
ἥκω. οὗν ᾧχετο᾽ τῇ δὲ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἥκων ἔλεγε 

τοιάδε, ““ Βασιλεὺς μὲν δίδωσί μοι σώζειν ὑμᾶς εἰς τὴν 

Ἑλλάδα’ ὑμᾶς δ᾽ αὖ δεήσει ὀμόσαι ἡμῖν, ἣ μὴν πο- 

ρεύεσθαι ὡς διὰ φιλίας χώρας, λαμβάνοντας σῖτα καὶ 

ποτὰ, ὁπόταν μὴ παρ-έχωμεν ἀγοράν" ἐὰν δὲ ἀγορὰν 
’ ΒΑ ν 5 ͵ 4) ᾿Ξ " : 

παρ-έχωμεν, ὠνεῖσθαι τὰ ἐπιτήδεια." Ταῦτα ἔδοξε τοῖς 

Ἕλλησι: καὶ Τισσαφέρνης ὦὥμοσέ τε καὶ δεξιὰν ἔδωκε 
΄“» ΩΣ «ε ’;’; “- Ἁ “-“ ᾿ς Ν 

τοῖς τῶν Ελλήνων στρατηγοῖς καὶ λοχαγοῖς. μετὰ δὲ 

ταῦτα Τισσαφέρνης εἶπε: ““Νῦν μὲν δὴ ἄπ-ειμι πρὸς 

βασιλέα' ἐπειδὰν δὲ δια-πράξωμαι ἃ βούλομαι, ἥξω 

πάλιν, καὶ ἀπ-άξω ὑμᾶς εἰς τὴν Ελλάδα. 

Το Ογεεζε ῥοσὶμ ἰο πε γμσὶ ὙἹαῤδέγηθς ἀπά “κίε. “4ἱεε 
47 ΟἸεαγερμα, “1,εὲ τς γιαῖε ἐδε ῥδεὶ ΟΥ̓ ομ οἰἐμαίϊον."ἢ 

΄ .» σ " 

Μετὰ ταῦτα οἵ τε “ἕλληνες καὶ ᾽Δριαῖος περι-έμενον 
εν 

Τισσαφέρνην ἡμέρας πλείους ἢ εἴκοσιν. ἐπεὶ δὲ οὐχ 

ἧκεν, οἱ στρατιῶται ἀχθόμενοι, καὶ ὑπ-οπτεύοντες τὸν 
, “-“ Ἅ Ε ἈΝ » ’ “- “ Ἁ 

Λριαῖον, μὴ οὐ πιστὸς εἴη, προς-εσαν τῷ Κλεάρχῳ, καὶ 
δ’, »} ’ ᾽ Γ: ἡ Ν 5 ’ ᾿] -“ ’ 

ἠξίουν ἀπ-ιέναι εὐθύς. ὁ δὲ ἀπ-εκρίνατο αὐτοῖς τοίαδε, 

“Ἐγὼ ἐν-θυμοῦμαι μὲν ταῦτα πάντα' ἐὰν δὲ νῦν ἀπ- 
, - Ν Ν ’ ΓΙ ΕῚ 

ίωμεν, δόξομεν ποιεῖν παρὰ τὰς σπονδάς. ἔπειτα οὐδεὶς 
΄ «- ἃ 3 Ν Ν ὦ τσ, ὙῈΞ ᾽ “Ἢ 

παρ-έξει ἡμῖν ἀγορὰν, οὐδὲ ἡγήσεται ἡμῖν᾽ καὶ ᾽Αριαῖος 
΄σ 

εὐθὺς ἀπο-βήσεται, ὥστε οὐδεὶς φίλος λελείψεται ἡμῖν. 

καὶ εἰ μέν τις καὶ ἄλλος ποταμὸς δια-βατέος ἐστὶν, οὐκ 

οἶδα" ἴσμεν δὲ ὅτι ἀδύνατόν ἐστι δια-βῆναι τὸν Εὐφράτην, 

πολεμίων κωλυόντων. καὶ ἡμεῖς μὲν οὐχ ἔχομεν ἱππέας, 

τοῖς δὲ πολεμίοις ἱππεῖς εἰσὶ πλεῖστοι ὥστε νικῶντες μὲν 
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΄ “- , τὰ πιστὰ ἑαντοῦ ἄπιστα ᾿Ἑλλησί τε καὶ βαρβάροις; 
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ᾧ ῳ, , 5 ’ ’ Ν 3 ΄- 

οὐδένα ἂν ἀπο-κτείναιμεν, νικώμενοι δὲ οὐδαμῶς ἂν 
σωζίμεθα. εἰ μὲν οὖν βασιλεὺς βούλεται ἀπ-ολέσαι 
« - ’ὔ -“- -ἈΠ 3 » ΄ Ν ’ ᾿ φι 

ἡμᾶς, τί δεῖ αὐτὸν ἐπι-ορκῆσαι καὶ ψεύσασθαι, καὶ ποιῆσαι 
᾽ 

Τρε Ογεοῖε ῥεσίν {δον γεϊγεαὶ, ἐγ 16 Τίστγὶς, ἀπά τομεΐππα 
ἐξοῖγ ταν {γον Μεάϊα. 

Ἔν δὲ τούτῳ ἧκε Τισσαφέρνης ἔχων τὴν ἑαυτοῦ 

δύναμιν" ὁ δὲ ἡγεῖτο τοῖς “Ἑλλησι πορευομένοις, καὶ 

παρ-εῖχεν αὐτοῖς ἀγοράν. ἐπορεύετο δὲ καὶ ᾿Αριαῖος σὺν 

Τισσαφέρνει, καὶ συντεστρατοπεδεύετο σὺν αὐτῷ. οἱ δὲ 

Ἕλληνες, ὑπ-οπτεύοντες τούτους, χωρὶς ἐπορεύοντο" 

ἀμφότεροι δὲ ἐφυλάττοντο ἀλλήλους ὥσπερ πολεμίους. 
“ ’ »} 7 4 Ν [4 “-“ " 

οὕτω πορευόμενοι ἀφ-ίκοντο ἐπὶ τὸ Μηδίας τεῖχος, καὶ 
“ ν ΕῚ ΄σι - ΄' . ,ὔ δι... Ἁ 

παρ-ῆλθον εἴσω αὐτοῦ. ἐντεῦθεν ὃ ἐπορεύθησαν ἐπὶ τὸν 
τί δ ΧΑ, - “λ - ἀλ φ ν 
ίγρητα ποταμὸν, πρὸς ᾧ πόλις ἦν μεγάλη, ἣ ὄνομα 

5 Σιττάκη" καὶ ἐνταῦθα ἔμενον τὴν νύκτα. δια-βάντες δὲ 
΄“ Ἁ 4. “5 ᾽ὔ Ν φ΄ι ’ 

τοῦτον τὸν ποταμοῦ, ἐπορεύθησαν διὰ τῆς Μηδίας σταθῦ- 

μοὺς πολλοὺς, ἔχοντες τὸν Τίγρητα ποταμὸν ἐν ἀριστερᾷ. 

πέραν δὲ τοῦ ποταμοῦ ἄλλη ἦν πόλις, ὄνομα Καιναὶ, ἐξ ἧς 
ς ’ “ » ὦ " ἈΝ “- 

οἱ βάρβαροι δι-ἣγον τοῖς “Ελλησιν ἄρτους, τυροὺς, οἷνον. 

Ἱπεγεαείρσ τεσέγιαί, Οἰεαγερις αὐ άγειτος Τί εαβ όγηει. Ἷ. “Ἴοι 
ἀο «υγοῖσ 11 σι ῤεσπσ τι5, 7 αἰΐ οἱ ἀἰοῥεμάρηοο ᾿ς τοῦ γοιι." 

Μετὰ ταῦτα ἀφ-ικνοῦνται ἐπὶ τὸν Ζαπάταν ποταμὸν, καὶ 

ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς" ἐν δὲ ταύταις ἡμέραις 

ὑποψίαι ἦσαν ἀλλήλων, ὥσπερ τὸ πρόσθεν. ἔδοξεν οὖν 
δ κα; , ἫΝ . , ᾿ φ πα δ 
τῷ Κλεάρχῳ συγ-γενέσθαι τῷ Τισσαφέρνει" ἐπεὶ δὲ συν 
΄σ ς Υ ’ γε: - 

ῆλθον, ὁ Κλέαρχος λέγει τάδε, “᾿γὼ, ὦ Τισσαφέρνη, 
“- Ἀ »“" ς ΄ ’ ἥν, ΣΝ ῇ 5 3 

οἷδα μὲ» ὅρκους ἡμῖν γεγενημένους, μὴ ἀδικήσειν ἀλλήλους, 



ΜΠ  ΕΟΣΝΝΙΝΟ ΟΕ ΤῊΣ ΚΕΊΤΚΕΑΤ. 25 

“ Ν 8'. ὃδὧὧὲ ’ ς -" «ες ᾿ 9 Ν 

ὅμως δὲ ὁρῶ σε φυλαττόμενοι" ἡμᾶς ὡς πολεμίους" και 
« “ δ. δι “ “ Ὴ ’ Π ᾿ ἡμεῖς ὁρῶντες ταῦτα ἀντι-φυλαττόμεθα. βουλόμενος οὗν 

παῦσαι τὰς τοιαύτας ὑποψίας, ἥκω διδάξων σε ὡς οὐκ 
᾽ ΄“ ᾿ “- Ἐ . δὲ ε Ν Ν “ “ ’ ὀρθῶς ἀπιστεῖς ἡμῖν. οἱ μὲν γὰρ θεῶν ὅρκοι κωλύουσιν 

ἡμᾶς πολεμίους εἶναι ἀλλήλοις: τῶν δὲ ἀνθρωπίνων 
΄"- ἈΝ Ἂν Ν ’ 4 “. 5 ΄“ Ῥ 

ἀγαθῶν σὲ ἐγὼ νομίζω μέγιστον εἶναι ἐν τῷ παρτ-όντι, 

σὺν μὲν γὰρ σοὶ πᾶσα μὲν ὁδὸς εὔπορός ἐστι, πᾶς δὲ 
» Ν ᾿ 3 Ν “. Ὁ Ν ς .«φ.» Ν 

ποταμὸς δια-βατός" ἄνευ δὲ σοῦ πᾶσα μὲν ἡ ὁδος διὰ 

σκότους ἂν γένοιτο, πᾶς δὲ ποταμὸς δύσπορος, πᾶς δὲ 
» Ἴ ᾿ ὄχλος φοβερός. φοβερωτάτη δ᾽ ἂν εἴη ἐρημία' ἐρημοὶ 

Ν ν “28 ᾽ὔ [ω 4 , ᾿ 
γὰρ ὄντες ἐν πολλῇ ἀπορίᾳ ἅμα ἐσόμεθα. 

ἷϊ, “Νοὲ οἷν οἷν ῥοῤες δὲ γομῦς αγὸ γι ἰγαϊοά, φρομίά ἀλν 
ηιἱσιπάεογείαηαϊηρ αγὶσε δοίαυφοῦ 1ι5.ἢ 

᾿ Λέξω δὲ καὶ ὅσων ἐλπίδων ἑμαυτὸν ἂν στερήσαιμι, εἰ 

ἐπι-χειρίσαιμι ποιεῖν σέ τι κακόν. ἐγὼ γὰρ τότε ἐπ- 
σφ ’ τ 

εθύμησα Κῦρον φίλον μοι γενέσθαι, νομίζων αὐτὸν 

ἱκανώτατον εἶναι εὖ ποιεῖν ἡμᾶς" σὺ δὲ νῦν ἔχεις τήν τε 

Κύρου δύναμιν καὶ τὴν σεαυτοῦ ἀρχὴν ἅμα" ἡ δὲ βασιλέως 

δύναμις, ἣ πολεμία ἣν τῷ Κύρῳ, σοὶ γεγένηται σύμμαχος. 

τίς οὗν οὐκ ἂν βούλοιτο φίλος εἶναί σοι; ἔχω δὲ καὶ 
» ΄σὸ 

πολλὰς ἐλπίδας καὶ σὲ βουλήσεσθαι φίλον εἶναι ἡμῖν. 

ἀκούω γὰρ καὶ Μύσους καὶ ἄλλα ἔθνη πολλὰ ἐν-οχλεῖν 
6 δι 5... ἃ ε ’ ἊΟ ’ Ι 4 ΞΕ, ὦ ’ ὑμῖν ἀεὶ, οὺς ῥᾳδίως ἂν τιμωρήσαισθε, χρώμενοι τῇ ἡμετέρᾳ 

ὦ - ΄- 

δυνάμει: ἡμεῖς δὲ ὑπ-ηρετήσομέν σοι, οὐ μόνον τοῦ 
“Ὁ ὦ “ .ν Ἀ φ. ’ “Δ “ « ᾿Ὶ ΄ι 

μισθοῦ ἕνεκα, ἀλλὰ καὶ τῆς χάριτος, ἣν σωθέντες ὑπὸ σοῦ 
μ "ἴ[ ᾿ ’, 2» ᾿ , Ν ν “ 
ἐχοιμὲν ἂν σοι δικαίως. Κλέαρχος μὲν οὖν εἴπε 

τοσαῦτα Τισσαφέρνης δὲ ὧδε ἀπεκρίνατο" 
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Κορρὶν οὶ Τισαρῤῥέγπει. “ ς εοιά ἀξείγον γομ ἱγ αὐ εἰονε, απά 
)εῖ αὐὸ γεήγαὶπ. Πρν ἐῤοη τῤρομ]α γομ αϊσέγιος τις 3" 

λ 

᾽ Ψ » “" ΄ 

“᾿Αλλ᾽ ἥδομαι μέν σοι, ὦ Κλέαρχε, οὕτω φρονίμως 
᾿ - 

λέγοντι ἐγὼ δέ σε διδάξω, ὅτι οὐδ᾽ ὑμεῖς δικαίως ἂν 

ἀπιστοίητε οὔτε βασιλεῖ, οὔτε ἐμοί. εἰ γὰρ ἐβουλόμεθα 
“ ᾿ ἘΠ οἱ δ Ν Ν ε , - Ν 
ἀπ-ολέσαι ὑμᾶς, ἔχομεν πολλοὺς μὲν ἱππέας, καὶ πεζοὺς, 

135 καὶ ὁπλίτας, οἷς δυναίμεθα ἂν ὑμᾶς βλάπτειν. πολλὰ δὲ 

χωρία ἐστιν ἐπιτήδεια, ὅθεν ἐπι-τιθώμεθα ὑμῖν. τοσαῦτα 

ἐν γὰρ πέδιά ἐστιν ἡμῖν φίλια, ἃ ὑμεῖς σὺν πολλῷ πόν μὲν γὰρ Ἵμ , ἃ ὑμ ῷ πόνῳ 
“Ὁ ΄“ Ν ΄“- ὲ 

νῦν δια-πορεύεσθε" τοσαῦτα δὲ ὄρη ὑμῖν ἐστὶ πορευτέα, ἃ 
΄-“ “Ὰ᾿, - 

ἡμεῖς προτκατα-τλαβόντες παρ-έχοιμεν ἂν ὑμῖν ἄπορα" 
“ ᾽ 5: Ἂ ἃ ᾿] “ μι ξ ᾿) 

149 τοσοῦτοι δ᾽ εἰσὶ ποταμοὶ, οὗς οὐδαμῶς ἂν δια-βαίητε, εἰ 
᾿ς «ε “- ’ὔ ΝΥ ὧν »Ὶ Ν Ν. ’ «ς 

μὴ ἡμεῖς δια-πορεύοιμεν ὑμᾶς. εἰ δὲ μηδὲν τούτων ὑπ- 
- ΄σ “-“ “ -““ι΄, ἃ 

άρχοι ἡμῖν, ἀλλὰ τό γε «πῦρ κρεῖττόν ἐστι τοῦ καρποῦ, ὃν 

ἡμεῖς κατα-καύσαντες δυναίμεθα ἂν λιμὸν ὑμῖν ποιῆσαι" 
ἸΞ " “ 5." "» ἤ “ Ἁ »Ἤ ’ “Ὁ 

τῷ δὲ λιμῷ, οὐδ᾽ εἰ πάιν ἀγαθοὶ εἴητε, δύναισθε ἂν 

143 ἀντι-στῆναι,. ἔχοντες οὖν τοσούτους πόρους πρὸς τὸ 
΄ φ᾽ ὡφὺ ΄ “ Ἀ ΄ Ἄ' ᾿] ; “Δ 

πολεμεῖν ὑμῖν, πῶς τοῦτον τὸν τρόπον ἂν ἐξ-ελοίμεθα, ὃς 
’ ᾿) ΄ 3 Ν » ςε ΄ “" ΄ ’ » 

μόνος ἀσεβὴς ἐστι καὶ αἰσχρός ; ἡμεῖς, ὦ Κλέαρχε, οὐχ 
“ δὰ " " ΄ . 5. Ὁ 

οὕτω μῶροι οὔτε ἀλογίστοι ἐσμέν. 

ΤΙ σα εγης ἱπυ65 αὶ ΠΟΉ ΟΓοῦΓΟ. ΧΑ ῥίεις ς᾽ Γεγεαη 
ἐγεαεον. 

“ ““ “Ὁ ἃ 

Ταῦτα εἰπὼν ἔδοξε τῷ Κλεάρχῳ ἀληθῆ λέγειν" καὶ ὃ 

1:9 Τισσαφέρνης πάλιν εἶπεν᾽ “Εἰ βούλεσθε οἵ τε στρατη- 
γοὶ καὶ οἱ λοχαγοὶ ἐλθεῖν μοι εἰς τὴν σκηνὴν, λέξω ὑμῖν 

τὰ ὀνόματα τῶν λεγόντων, ὡς σὺ ἐπι-βουλεύεις ἐμοί τε 
Ἀ ὃν Ν 9 " ὅν. 8.5 ἐς3 Ν - 33. ς ΄ 

καὶ τῇ σὺν ἐμοὶ στρατιᾷ. Εγὼ δὲ,᾽ ἔφη ὁ Κλέαρχος, 
«ς- " ἐ- 2) ΠΕ . ἃ “ ἄξω πάντας." τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἦλθε παρὰ Τισσαφέριην 

185 ἄγων πέντε στρατηγοὺς καὶ εἴκοσι λοχαγούς,. ἐπεὶ δὲ 



πυν εἐλίυ 

ὄδενα.. ἐκ 
111. ΒΕΟΙΝΝΙΝΟ ΟΥ ΤῊΕ ΚΕΤΆΚΕΑΤ., 27 

- ΓΣ κ , “ , οἱ ᾿ ἧσαν ἐπὶ ταῖς θύραις ταῖς Τισσαφέρτιους, οἱ μὲν στρατηγοὶ 
’ ») π ». Ν Μ ν ΡῈ -" 

παρ-εκλήθησαν εἴσω, οἱ δὲ λοχαγοὶ ἔμενον ἐπὶ ταῖς 

θύραις. οὐ πολλῷ δὲ ὕστερον οἵ τε ἔνδον" συν-ελαμβάνοντο 

καὶ οἱ ἔξω κατ-εκόφθησαν. μετὰ δὲ ταῦτα τῶν βαρ- 
’ Ν « ’ τ ’ Ν “ ’ὔ Ψ 

βάρων τινὲς ἱππέων, ἐλαύτοντες διὰ τοῦ πεδίου, ἔκτεινο: τύο 
᾿ σ ᾽ 9 ἱ 

παυτας ᾿Ελληνας, οἷς ἐν-τυγχάνοιεν. 

(οπείεγπαίϊοι οΥ δε Ογεοῖσ, {ρὲ ἥυε σεηογαὶς αγε γι ογεά. 

Ἔκ τούτου δὴ οἱ Ἕλληνες ἔθεον ἐπὶ τὰ ὅπλα, τομί- 
Ν ; ὅς δδπιν Σἷ Ἂν. ἢ, ᾿ , ὦντες τοὺς βαρβάρους αὐτίκα ἥξειν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. 

οἱ δὲ πάντες μὲν οὐκ ἦλθον, ᾿Αριαῖος δὲ καὶ ἄλλοι, οἵ 

ἦσαν Κύρῳ πιστότατοι" καὶ ὁ ᾿Αριαῖος εἶπε τάδε, ““ Κλέ- τ65 

αρχος μὲν, ὦ ἄνδρες Ἕλληνες, τέθνηκεν, ἐπεὶ ἔλυσε τὰς 

σπονδὰς καὶ ἐπ-εβούλευσε Τισσαφέρνει: Πρόξενος δὲ καὶ 

Μένων, ὅτι κατ-ήγγειλαν τὴν ἐπιβουλὴν αὐτοῦ, ἐν μεγάλῃ 
, 5, ὰ 58... 5.0 , - “ “ μὰ , Ν 

τίμῃ εἰσί». ἐπὶ τούτοις Ξειοφῶν εἴπε' “Κλέαρχος μὲν, 

εἰ ἔλυε τὰς σπονδὰς, ἔχει τὴν δίκην" ἐπεὶ δὲ Πρόξενος καὶ 170 

Μένων εἰσὶν ὑμέτεροι μὲν εὐεργέται, ἡμέτεροι δὲ στρατη- 
Ν 7 ᾿ Ν “- Ξ ΄ Ν »ν 

γοὶ, πέμψατε αὐτοὺς δεῦρο φίλοι γὰρ ὄντες συμ- 
’ ΠΝ τῷ ὟΣ ἜΘ’ 7-᾿ » , 39 Ν “ 

βουλεύσουσι καὶ ὑμῖν καὶ ἡμῖν τὰ βέλτιστα. πρὸς ταῦτα 

οἱ μὲν βάρβαροι, δια-τλεχθέντες ἀλλήλοις πολὺν χρόνον, 

ἀπ-ῆλθον οὐδὲν ἀπο-κρινάμενοι: οἱ δὲ στρατηγοὶ ἀν- 179 

ἤχθησαν πρὸς βασιλέα, καὶ αἷ κεφαλαὶ αὐτῶν ἀπ- 

ετμήθησαν. 

Οῤαγαείον Κ᾽ ΟἸεαγεδις. Ηἰς «ὐαγ]δε ἐαείες ἀπά ἰοῦε ο 
αὐτοηέμγε. 

Τούτων δὲ τῶν στρατηγῶν ὁ μὲν Κλέαρχος ὡμολογεῖτο 
Ε..᾿ ς Ι Ἂν Ἂς Ν Ν Ἀ Ι 

ὑπὸ πάντων γενέσθαι ἀνὴρ καὶ πολεμικὸς καὶ μάλιστα 
Ψ Ν Ν ΄ῚΝ ο Ν ἤ - - 

φιλοπόλεμος. καὶ γὰρ δὴ, ἕως μὲν πόλεμος ἣν τοῖς 180 

- 
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ὃ ΘΕΙΓΕΟΤΙΟΝΟ ΚΝΟΜ ΧΕΝΟΡΠΟΝ. 

Λακεδαιμονίοις πρὸς τοὺς ᾿Αθηναίους, ὑπ-ηρέτει τῇ ἑαυτοῦ 

πατρίδι" ἐπεὶ δὲ εἰρήνη ἐγένετο, πείσας τοὺς Λακεδαι- 

μονίους ὡς οἱ Θρᾷκες ἀδικοῖεν τοὺς “Ἕλληνας, ἐξεέπλει 
ε ’ “ ’, “» ᾿ Ν οι ἐν . ΄“ 

ὡς πολεμήσων τοῖς Θρᾳξίν. ἐπεὶ δὲ οἱ ἔφοροι ἐπειρῶντο 

ἀπο-στρέφειν αὐτὸν ἐξ Ἰσθμοῦ, ἐνταῦθα οὐκέτι ἐπείθετο 

αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ἀπ-έπλει εἰς “Ελλήσποντον᾽ καὶ ἐκ τούτου 

ἐθανατώθη ὑπὸ τῶν ἐν Σπάρτῃ ἀρχόντων. ἤδη δὲ φυγὰς 

ὧν ἔρχεται πρὸς Κῦρον, ὁ δὲ Κῦρος δίδωσιν αὐτῷ πολλὰ 

χρήματα. ὃ δὲ Κλέαρχος, λαβὼν ταῦτα καὶ συλ-λέξας 

στράτευμα, ἐπολέμει τοῖς Θρᾳξὶ, μέχρι Κῦρος ἐδεήθη τοῦ 
’ ; ΄ς » “- Ν 3 7 [ὦ δον 

στρατεύματος" τότε δὲ ἀπ-ῆλθε σὺν ἐκείνῳ. οὕτω μὲν 

οὔν ὁ Κλέαρχος φιλοπόλεμος ἦν. 

Τ7ε “ευεγίΐν οΥ ῥὶς αἰϊεοῖῤ πο σεσμγες δὲ οὐδάϊεπεε, δωξ ποῖ 
ἐδε αἰἑαεῤ»τοηὶ ΟἹ ῥὶς σοἰάϊεγα. 

ὅ Ν ΑΝ “ 2 ’ ε Ν Ν «- 
Εἰς δὲ το ἄρχειν τῶν ἀνθρώπων ἱκανὸς μὲν ἣν παρα- 

ἰζειν τῇ στρατιᾷ τὰ ἐπιτήδ ἱκανὸς δὲ καὶ ἐμ- σκευάζειν τῇ στρατιᾷ τὰ ἐπιτήδεια, ἱκανὸς δὲ καὶ ἐμ- 

ποιῆσαι τὴν γνώμην τοῖς στρατιώταις, ὡς πειστέον εἴη 

Κλεάρχῳ. τοῦτο δ᾽ ἐποίει ἐκ τοῦ εἴναι χαλεπός" καὶ 
ἂν Ά, ο Φ' ὧν Ν 3) σ΄ σαν ἢ ’ ; 3... 

γὰρ στυγνὸς ἦν ὁρᾶν καὶ τραχὺς τῇ φωνῇ" ἐκόλαζέ τε ἀεὶ 
5 “ ΟΝ Ἐν, :] τς ἢ 2 “ Ν ὙΦ ΣΝ » - 

ἰσχυρῶς καὶ ἐνίοτε ὀργη" Ἠγεῖτο γὰρ οὐδὲν ὄφελος εἴναι 
“ , 9 Ν ν κΚ'ὶ «ες Ρ Ν ἀκολάστου στρατεύματος. ἀλλὰ καὶ ἔλεγεν ὡς δέοι τὸν 
στρατιώτην φοβεῖσθαι τὸν ἄρχοντα μᾶλλον ἣ τοὺς πο- 

λεμίους, εἰ μέλλοι ἣ εὖ φυλάξειν φυλακὰς, ἣ θαρραλέως 
ἰέναι πρὸς τοὺς πολεμίους. ἐν μὲν ὧν τοῖς κινδύνοις οἱ 
στρατιῶται ἤθελον πείθεσθαι αὐτῷ, καὶ οὐκ ἄλλον ἡροῦντο 

ἐμ τς “ Ν , τα 5 “ “- ᾽ ΄“ 

στρατηγόν" ὅτε δὲ γένοιντο ἐν ἀσφαλεῖ, καὶ ἐξ-είη αὐτοῖς 
ν ῇ Α Ψ Ψ δι ͵ » ’ 

ἀπειέναι πρὸς ἄλλους ἄρχοντας, πολλοὶ ἀπεέλειπον αὑτόν" 

οὐ γὰρ εἶχεν ἡδὺν τὸν τρόπον, ἀλλ᾽ ἀεὶ χαλεπὸς ἦν καὶ 

ὠμός" ὥστε οἱ στρατιῶται δι-έκειντο πρὸς αὐτὸν ὥσπερ 
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ἐς Ν Ι͂ . μν 4, ῇ 

παῖδες πρὸς διδάσκαλον, εἶχεν οὖν τοὺς στρατιώτας 

χρησίμους μὲν καὶ σφόδρα ἀεὶ πειθομένους, φιλίᾳ δὲ καὶ 

εὐνοίᾳ οὐδείς ποτε συν-είπετο αὐτῷ. τοιοῦτος μὲν δὴ ἄρχων 210 
ε ἦν" ἄρχεσθαι δὲ ὑπὸ ἄλλων ἐλέγετο οὐ μάλα ἐθέλειν. 

ΕΣ ΕΑΤΈΕΙΟ ΙΝ, 

ΤΗΝΕ ΜΑΒΟῊ ΤῸ ΚυΞΒΡΙΘΤΑΝ, 

Ἐχίγεριθ ἀργεο ο ΟΣ δὲ Ογεοῖς. 

Ἔν τούτῳ δὲ οἱ “ἕλληνες ἦσαν ἐν πολλῇ δὴ ἀπορίᾳ, 
ν μ ’ὕ μ᾿ “ Ἁ " ’ Ν ᾿ “ 5» ͵ὔ καὶ ἀθύμως εἶχον μάλιστα" καὶ ὀλίγοι μὲν αὐτῶν ἐγεύ- 

σαντο σίτου εἰς τὴν ἑσπέραν, ὀλίγοι δὲ πῦρ ἀν-έκαυσαν" 

πολλοὶ δὲ οὐκ ἦλθον ἐπὶ τὰ ὅπλα ταύτην τὴν νύκτα, 
ἃ ω ἀν-επαύοντο δὲ ὅπου ἕκαστος ἐτύγχανεν ὧν, οὐ δυνάμενοι 5 

ῷ , ᾿ς ὥρας, Ἃ ’ Ν ’ 7 7 

καθ-εύδειν ὑπὸ λύπης καὶ πόθου πατρίδων, γονέων, 
΄“΄ ,ὔὕ Δ τι ’ έ “ » “ 

γυναικῶν, παίδων, οὺς ἐνόμιζον μήποτε ἔτι ὄψεσθαι. οὕτω 

μὲν δὴ δια --κείμενοι ἀν-επαύοντο. 

Ἠσαυ Χεποῤῥὸη σαι 0 7οἱη ἐξ ἐχῥθ ] 05. 
4 [ω Ξ »- -“ “-“ 

ἯΝν δέ τις ἐν τῇ στρατιᾷ Ξενοφῶν ᾿Αθηναῖος, ὃς οὔτε 

στρατηγὸς οὔτε λοχαγὸς οὔτε στρατιώτης ὧν συν- τὸ 
ἠκολούθει: ἀλλὰ Πρόξενος, ξένος ὧν ἀρχαῖος, μετ- 

" ἢ «Ἃς ν ν ε . ἀξ τ ΣτΆΣος ὙΝ »Χ 
ἐπέμψατο αὐτὸν οἴκοθεν: ὑπ-ισχιυεῖτο δὲ αὐτῷ, εἰ ἔλθοι, 

ποιήσειν αὐτὸν φίλον τῷ Κύρῳ. ὁ δὲ Ξενοφῶν ἀκούσας 
“-“ ,ὔ ς σι .8 , Ν “ 

ταῦτα συμ-βουλεύεται Σωκράτει τῷ Αθηναΐῳ περὶ τῆς 
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ὥ' Ν ς΄ ῳ ’ , “΄΄'ι͵ »- “ 

πορείας. καὶ ὁ Σωκράτης συμ-βουλεύει τῷ Ξενοφῶντι 

ἐλθεῖν εἰς Δελφοὺς καὶ ἀνα-κοινῶσαι τῷ θεῷ περὶ τῆς 
πορείας" ὁ δὲ Ξενοφῶν ἐλθὼν ἐπ-ήρετο τὸν ᾿Απόλλω τίνι 
- “ ’ὔ’ Ν ΝΜ .“ ας ,’ Ν. ἂν θεῶν θύοι καὶ εὔχοιτο, ὥστε κάλλιστα πορεύεσθαι τὴν 

“- ’ “-“ 

ὁδὸν καὶ καλῶς πράξαι. καὶ ὁ ᾿Απόλλων ἐσήμηνεν αὐτῷ 

θεοὺς, οἷς ἔδει θύειν. ἐπεὶ δὲ πάλιν ἦλθεν, ἔλεξε τὴν 

μαντείαν τῷ Σωκράτει. ὁ δὲ ἠτιᾶτο αὐτὸν, ὅτι οὐ πρῶτον 

ἠρώτα πότερον εἴη ἄμεινον αὐτῷ πορεύεσθαι ἣ μένειν, 
. » ὦ ἜΣ δμοο 7, 7 ΓΝ" “ ΕΥ̓ ἢ 
ἀλλ᾽ ὅτι αὐτὸς ἐπι-θυμήσας ἰέναι ἡρώτα ὅπως ἂν κάλλιστα 

, ᾽ ᾿ 

πορευθείη. “᾿Επεὶ μέντοι οὕτως ἤρου,᾽ ἔφη ὁ Σωκράτης, 
« “- Ν ἤων Γ΄ ἂν ε Ν ᾿ ἐὟὙ 393 

ταῦτα χρὴ ποιεῖν ὅσα ὃ θεὸς ἐκέλευσεν. 

ΗΣ γεροΐυες ἰο ἐῤγοαυ 14 δὶς ἰοΐ «Ὁ ὥψγιω. 

Ὃ μὲν δὴ Ξενοφῶν, θυσάμενος τούτοις τοῖς θεοῖς οἷς ὁ 

θεὸς ἐκέλευσε θύειν, ἐξ-έπλει τῆς ᾿Ελλάδος, καὶ κατε 

έλαβεν ἐν Σάρδεσι Πρόξενον καὶ Κῦρον μέλλοντας ἤδη 

πορεύεσθαι, καὶ συν-ετάχθη Κύρῳ: ὁ δὲ Κῦρος ἐκέλευσεν 
᾽ Ν ΄“΄ “ ε “Ὁ - Ν .» “ς Α ’ « αὐτὸν μεῖναι παρ᾽ ἑαυτῷ. εἶπε δὲ ὅτι, ἐπεὶ τάχιστα ἡ 
Ἵ ἦ΄ ΄ 9 , 4» ἝΝ », ῳ ς εν , 

στρατεία λήξειεν, ἀπο-πέμψοι αὐτὸν οἰκάδε' ὃ δὲ στόλος 

ἐλέγετο εἶναι εἰς Πισίδας. ὁ μὲν δὴ Ξενοφῶν ἐστρα- 
, “ 5 Ν ᾽ ΄ Ν ’ ᾽ Ἀ Ν 

τεύετο οὕτως ἐξ-απατηθεὶς, οὐχ ὑπὸ Προξένου" οὐδεὶς γὰρ 

τῶν Ἑλλήνων, πλὴν Κλεάρχου, ἤδει “τὴν ὁρμὴν ἐπὶ 

βασιλέα εἷναι. ἐπεὶ δὲ ἦλθον εἰς Κιλικίαν, σαφὲς ἤδη 

ἐδόκει εἶναι πᾶσιν, ὅτι ὃ στόλος εἴη ἐπὶ βασιλέα. φοβού- 
Ν Ν φ«»" Ν » »“ ε Ν “- 

μενοι δὲ τὴν ὅδον καὶ ἄκοντες, ὅμως οἱ πολλοὶ τῶν 

στρατιωτῶν, αἰσχυνόμενοι ἤδη προδοῦναι Κῦρον, συν»- 
΄ 5 νὰ πῶ Ω ν 5 ὝΨΕ 

ἠκολούθησαν αὐτῷ" ὧν εἷς καὶ Ξενοφῶν ἣν. 

Χεποῤῥοη ῥα. ἃ ἀγεαρι, 

Νῦν δὲ, ἐπεὶ οἱ ἕλληνες ἐν ἀπορίᾳ ἧσαν, ὁ Ξενοφῶν 

ἐλυπεῖτο σὺν τοῖς ἄλλοις, καὶ οὐκ ἐδύνατο καθ-εύδειν" 
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ὕστερον δὲ λαχὼν ὕπνου εἶδεν ὄναρ. ἔδοξεν αὐτῷ 

ϑροντὴν μὲν γενέσθαι, σκηπτὸν δὲ πεσεῖν εἰς τὴν πατρῴαν 

οἰκίαν, καὶ ἐκ τούτου πᾶσαν λάμπεσθαι. φοβούμενος 

δὲ εὐθὺς ἀν-ηγέρθη, καὶ διὰ τοῦτο μὲν ἔκρινε τὸ ὄναρ 
Φ Ν “ [ὦ 5» “͵᾽ “ἃ, ͵ ᾿] “ “-“ ’ 

ἀγαθὸν εἶναι, ὅτι ἐν κινδύνοις ὧν ἔδοξεν ἰδεῖν φῶς μέγα 

ἐκ Διός: ὅμως δὲ ἐφοβεῖτο, μὴ οὐ δύναιτο ἐξ-ελθεῖν 
» “ ’ “ ’ὔ Ὁ Ν » " ’ ᾿ “ “Ὁ 

ἐκ τῆς χώρας τῆς βασιλέως, ὅτι τὸ ὄναρ ἐδόκει αὑτῷ εἴναι 
ε ’ Ἁ “ ’, 

ἀπὸ Διὸς βασιλέως, τὸ δὲ πῦρ ἐδόκει λάμπεσθαι κύκλῳ. 

Ηἰ: γοδοειίοπσ. Μδεησ οΓ δὲ οὔίεεγ.. Ενυε πεαὺ εοριφιαηάεγε 
ἐοσε2!. 

Ἐπειδὴ δὲ ἀν-ηγέρθη, πρῶτον μὲν ἐννοία ἐμ-πίπτει 

αὐτῷ" “Τί κατά-κειμαι ; ἡ δὲ νὺξ προ-βαίνει:" ἅμα δὲ τῇ 

ἡμέρᾳ εἰκός ἐστι τοὺς πολεμίους ἥξειν. ἐὰν δὲ ληφθῶμεν 

ὑπὸ βασιλέως, δεῖ ἡμᾶς παθόντας πάντα τὰ δεινότατα καὶ 

ὑβριωμένους ἀπο-θανεῖν. ὅπως δὲ σωσόμεθα οὐδεὶς 

ἐπι-μελεῖται. ἀλλὰ κατα-κείμεθα ἐνθάδε, ὥσπερ ἐξ-ὸν 

ἡμῖν ἡσυχίαν ἄγειν." ἐκ τούτου ἀν-ίσταται καὶ συγ- 
καλεῖ τοὺς Προξένου πρῶτον λοχαγούς. ἐπεὶ δὲ συν- 
ἥλθον, ἔλεξε τὰ δοκοῦντα αὐτῷ: οἱ δ᾽ ἀκούσαντες παρ- 
εκάλουν τοὺς ἄλλους λοχαγοὺς καὶ στρατηγούς. ἐπεὶ δὲ 

48 

δο 

πάντες συν-Ὦλθον, ἐκαθέζοντο' καὶ οἱ συνεελθόντες 6ο 
Ν Ἀ Ν 5 , .} Ν ε ’ β 

στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ ἐγένοντο ἀμφὶ ἑκατὸν, συμ- 
! Χ “ » , Φ' Ὄ Ω 

βουλευσάμενοι δὲ εἵλοντο ἄρχοντας πέντε, ὧν εἷς ἣν 

Ξενοφῶν ᾿Αθηναῖος. 

(ομπεὶ φ αὐαν ἀπά σῤεοοῦ οΥἹ Χεποῤοη. 1. Τῤὲ ροάν αὐἱ] 
“ωγεὶν δὲ οἱ ΟἿ οἰάε, 70 αὐὸ ῥᾷυες ἐερὲ ομγ οαἱ ὁ." 

᾽ Ν Ν δ΄ τὺνσ “ Μ ᾽ “ “-“ 

Επεὶ δὲ οἱ ἄρχοντες ἥρηντο, ἔδοξεν αὐτοῖς συγ-καλεῖν 
ἈΝ ΄-“ ΄-΄ 

τοὺς στρατιώτας. ἐπεὶ δὲ οἱ στρατιῶται συν-ῆλθον, 65 



22 ΘΕΙΕΟΤΙΟΝΒ ΕΓΚΟΜ ΧΕΝΟΡΗ͂ΟΝ, 

πρῶτον μὲν Χειρίσοφος ἀν-ἔέστη, καὶ μετὰ τοῦτον Κλεάνωρ 

᾿ΟὨρχομένιος. τούτων δὲ εἰπόντων, Ξενοφῶν ἀνίσταται, 

καὶ ἔλεξεν ὧδε", “Τὴν μὲν τῶν βαρβάρων ἐπιορκίαν τε 
ν 5 εν ᾿ 5.4“) ,Ν ᾿ , καὶ ἀπιστίαν ὑμεῖς, οἶμαι, ἐπίστασθε. εἰ μὲν οὖν βουλύ- 

το μεθα πάλιν εἶναι φίλοι αὐτοῖς, ἀνάγκη ἡμᾶς ἔχειν πολλὴν 

ἀθυμίαν, ὁρῶντας οἷα οἱ στρατηγοὶ ἡμῶν ἄρτι πεπόν- 

θασιν' εἰ δὲ δια-νοούμεθα σὺν τοῖς ὅπλοις ἀμύνεσθαι 
Ἵ Ν, Ν Ν Ἁ " ᾿] “Ὁ , ᾽ ωΝ 

αὐτοὺς καὶ τὸ λοιπὸν πολεμεῖν αὑτοῖς, πολλαί εἰσιν ἡμῖν 
Ν Ν 9 7ὔ , ΄“ ἈΝ Ν ε “- Ἀ καὶ καλαὶ ἐλπίδες σωτηρίας. πρῶτον μὲν γὰρ ἡμεῖς μὲν 

ἐμ-πεδοῦμεν τοὺς τῶν θεῶν ὅρκους, οἱ δὲ πολέμιοι - οι 

λελύκασι τὰς σπονδὰς παρὰ τοὺς ὕρκους. οὕτω δὲ εἰκός 

ἐστι τοὺς θεοὺς τοῖς μὲν πολεμίοις εἶναι ἐναντίους, ἡμῖν 

δὲ συμμάχους. 

1. 41εἰ μὰ εηιμίαίε δὲ ααἰοι οὗ οἱ γα δὸγ: ἀπά γιαϊηαΐη 
ΟἿ. οαὐυη.᾽ 

Ν “ Ν 3 7 δι ὼδο ’ "-“ 

Επειτα δὲ ἀνα-μνήσω ὑμᾶς τὰς τῶν προγόνων τῶν 

80 ἡμετέρων ἀρετὰς, ἵνα εἰδῆτε ὡς προς-ἥκει ὑμῖν εἶναι 

ἀγαθοῖς. ἐλθόντων γὰρ ἸΠερσῶν παμπληθεῖ στόλῳ ἐπὶ 
«οὶ , ς» . τι , . Ὁ» λα, 

τὰς ᾿Αθήνας, οἱ ᾿Αθηναῖοι πρῶτον τολμήσαντες ἐνίκησαν 
ΟῚ ,ὔ ν Ὁ »- ἢ “ ἂν ᾿ς "νι Ν, 

αὐτούς. ἔπειτα, ὅτε Ξέρξης ὕστερον ἦλθεν ἐπὶ τὴν 
φχγ» βου 

“Ελλάδα, καὶ τότε οἱ ἡμέτεροι πρόγονοι ἐνίκων τοὺς 

ὃς τούτων προγόνους καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν. 
" “- , “ , 

οὕτω δὲ καὶ ὑμεῖς ἀντι-ταξάμενοι ἄρτι τοῖς ἐκείνων 

ἐκγόνοις ἐνικᾶτε αὐτοὺς σὺν τοῖς θεοῖς. καὶ τότε μὲν 
δὴ περὶ τῆς Κύρον βασιλείας ἦτε ἄνδρες ἀγαθοί: νῦν δὲ, 

ἐπεὶ περὶ τῆς ὑμετέρας σωτηρίας δεῖ μάχεσθαι, προς- 

9ο ἥκει ὑμᾶς εἶναι πολὺ καὶ ἀμείνονας καὶ προθυμοτέρους. 



ἘΞ 

Σν' ΤΗῈ ΜΑΚΟῊ ΤῸ ΚΟΚΡΙΘΊΤΑΝ, 33 

1, “ΟἿ αὐαριὲ 9 εαυαΐν» ἰς πο αϊταάυσηίασε, γαΐ ον ἃ σαϊης 
Τρὲ γίυεγς αγὸ γογάαῤίε πεαν ἐῤεὶνγ σομγεεσ. ὁ 

Εἰ δέ τις ὑμῶν ἀθυμεῖ ὅτι ἡμῖν μὲν οὐκ εἰσὶν ἱππεῖς, 
“ Ν ’, ΝΡ δ - “ ΙΆ “ ᾽ 

τοῖς δὲ πολεμίοις πολλοὶ ἱππεῖς πάρ-εισιν, ἐν-θυμήθητε 
» « ’ ε - ΦΧ 3 ἈΠς δ ’ Ν ᾿ 

ὅτι οἱ μύριοι ἱππεῖς οὐδὲν ἄλλο εἰσὶν ἢ μύριοι ἄνθρωποι 
ς Ν Ν ΒΡ ῪΝ ε “ Φ“ ν , ᾿] “- 

οἱ γὰρ ἄνδρες εἰσὶν οἱ ποιοῦντες ὃ τι ἂν γίγνηται ἐν ταῖς 

μάχαις. ἡμεῖς δ᾽ ἐσμεν ἐπ᾿ ἀσφαλεστέρου ὀχήματος τῶν 95 
ς ἄσιν ν ς. ὁ Ν Ν , γ,.1.5)νΨῳ , ἱππέων" οἱ μὲν γὰρ κρέμανται ἀφ᾽ ἵππων, φοβούμενοι 

5 « “-“ ’ “4 Ν Ν Ν “ «ε “ ΦῈὶ δὰ οὐχ ἡμᾶς μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ κατα-πεσεῖν" ἡμεῖς δὲ ἐπὶ 

γῆς ἑστηκότες πολὺ ἰσχυρότερον παίσομεν τοὺς πολεμίους, 

ἐὰν προς-ἴωσιν ἡμῖν.» ἑνὶ μόνῳ οἱ ἱππεῖς προ-έχουσιν 
φ ἡ οι . , Ι] 7, Π 3 ΟῚ -» ἍΤ το ΟἹ 
ἡμῶν" φεύγειν ἀσφαλέστερον ἐστιν αὑτοῖς ἢ ἡμῖν. εἰ 

δὲ τοὺς ποταμοὺς νομίζετε εἶναι ἀπόρους, σκέψασθε καὶ 

τοῦτο. πάντας γὰρ τοὺς ποταμοὺς, εἰ καὶ πρόσω τῶν 

πηγῶν ἄποροί εἰσι, προ-ϊόντες πρὸς τὰς πηγὰς ῥᾳδίως 

δια-βησόμεθα. 

ἷν. “ “1: ἃ Ἰανσὲ γορογο6 αὐ σαὶ σοί ἐδ οπγοείες ἐπ ἐδὸ ζίηο᾽ς 

εομἐγγ.ἢ 

Εἰ δὲ μήτε οἱ ποταμοὶ γενήσονται δια-βατοῖ, ἡγέμων 
Ν “- 2. 3 Δ 6 -“ ν. - Ν ἴω 

τε μηδεὶς φανεῖται ἡμῖν, οὐ δεῖ ἡμᾶς ἀθυμεῖν διὰ τοῦτο. 

οἵ τε γὰρ Μυσοὶ καὶ ἄλλα ἔθνη, βασιλέως ἄκοντος 

οἰκοῦσιν ἐν τῇ βασιλέως χώρᾳ πολλάς τε καὶ εὐδαίμονας Ἢ χώρᾳ μ 
πόλεις. οὕτω δὲ καὶ ἡμᾶς, ὡς ἔμοιγε δοκεῖ, χρὴ κατα- 

σκευάζεσθαι ὡς οἰκήσοντας ἐνθάδε. οἷδα γὰρ ὅτι βασιλεὺς 

δοίη ἂν πολλοὺς ἡγεμόνας τοῖς Μυσοῖς, καὶ ὅτι ποιήσειεν 
“Ὁ. ς ΄ς 3 “-“ ᾿] ͵ὔ »} 7 Ψ “ Ἷ ς Ἁ 

ἂν ὁδοὺς αὐτοῖς, εἰ βούλοιντο ἀπ-ιέναι ἐκ τῆς χώρας. καὶ 

ἡμῖν γε τρις-άσμενος ἐποίει ἂν ταῦτα, εἰ ἑώρα ἡμᾶς παρα- 

σκευαζομένους κατα-μένειν. τοῦτο δὲ καὶ δέδοικα, μὴ 
“᾿ ΄“ “" ΜᾺ Ν 

ἐπι-λαθώμεθα τῆς οἴκαδε ὁδοῦ, ἐὰν μάθωμεν ζῆν ἀργοὶ, 

Ὠ 
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24 ΒΕΙΕΟΤΙ͂ΟΝΒ ΕΚΟΜ ΧΕΝΟΡΗ͂ΟΝ. 

καὶ βιοτεύειν ἐν ἀφθονίᾳ. δοκεῖ οὖν μοι δίκαιον εἶναι 
πρῶτον πειρᾶσθαι ἀφ-ικνεῖσθαι εἰς τὴν “Ελλάδα, καὶ ἐπι- 

δεῖξαι τοῖς Ἕλλησιν, ὅτι ἔξ-εστι τοῖς πενομένοις τῶν 

πολιτῶν ἐνθάδε κομισαμένοις πλουτίζεσθαι. 

ν, ““δουε αἱ ἰεὲ τιὋ οὐσογς ἐδὲ οἰγὶείεεὶ αἰ φεὶρ πο, ἀπά ῥεὶρ 
εαεῦ οὐδεν ἰο ᾽ταϊηίαϊπ 11. 

Λοιπόν ἐστί μοι εἰπεῖν ὅπερ καὶ νομίζω εἶναι μέγιστον. 
δι ἰδὲ Ν [ὦ ε ’ ᾿] ’ 5 , ΄- 

ὁρᾶτε γὰρ ὅτι οἱ πολέμιοι οὐ πρόσθεν ἐτόλμησαν πολεμεῖν 

πρὸς ἡμᾶς, πρὶν συν-έλαβον τοὺς στρατηγοὺς ἡμῶν" 

λαβόντες γὰρ τοὺς ἄρχοντας ἐνόμιζον ἡμᾶς ἀπ-ολέσθαι ἂν 
Φ ’ὔ "νΨ 7 “ἊἊ “Ὁ Ἂς Ν “ ΜΝ Ν ἀναρχίᾳ καὶ ἀταξίᾳ. δεῖ οὖν τοὺς μὲν νῦν ἄρχοντας πολὺ 

ἐπιμελεστέρους γενέσθαι τῶν πρόσθεν ἀρχόντων, τοὺς δὲ 

ἀρχομένους πολὺ εὐτακτοτέρους εἶναι νῦν ἢ πρόσθεν, ἐὰν 
’ ς “ ,ὔ κ ι: ἵψἃ ΝΠ. ΄-“ , Ι ’ 

δέ τις ἀπειθῇ, δεήσει τὸν ἀεὶ ὑμῶν ἐν-τυγχάνοντα κολάζειν 
39. ἡ Ἀ ᾽» κἂν 3 δ Ψ “ Ψ ’ὔ οἡ αὐτὸν σὺν τῷ ἄρχοντι. ἀλλ᾽ ἤδη ὥρα ἐστι περαίνειν τὸν 

λόγον: ἴσως γὰρ οἱ πολέμιοι αὐτίκα παρ-έσονται. ὅτῳ 

οὖν ταῦτα δοκεῖ καλῶς ἔχει", ἀνα-τεινάτω τὴν χεῖρα." 

Ογάρν οΥ »παγερ. δὲ Ογεοῖξς ἐγοῖς ἐδ Ζαὸ απά αγὸ δαγαςσεά 
ὧν Μιμργϊάαίος. 

9γ᾿ ’ Ν ε! 9 μ Ν “ Ν Εκ τούτου δὴ ἅπαντες ἀνεέτειναν τὰς χεῖρας" καὶ 

ἐντεῦθεν ἐπορεύοντο ποιησάμενοι πλαίσιον ἐκ τῶν ὅπ- 

λιτῶν, ἔχοντες τὰ ὑποζύγια καὶ τὸν ὄχλον ἐν μέσῳ. καὶ 
ΕΥ ΄' ΄“ ’ 

Χειρίσοφος μὲν ἡγεῖτο, δύο δὲ τῶν πρεσβυτάτων στρατη- 

γῶν ἐπ-εμελοῦντο τῶν πλευρῶν ἑκατέρων, Ξενοφῶν δὲ 

καὶ Τιμασίων ὠπισθο-φυλάκουν. κατα-καύσαντες δὲ τὰς 
“5 Ν Ν Ν ’ Ν Ἷ Φὶ δ 

ἁμάξας καὶ τὰς σκηνὰς δι-έβησαν τὸν Ζαπάταν ποταμόν 
, 

καὶ ἐκ τούτου Μιθριδάτης ἐπι-φαίνεται, ἔχων ἱππέας καὶ 
’ ἈΝ 5 ᾿ Ν 5 ε 4 8 Ν 

τοξότας καὶ σφενδονήτας. ἐπεὶ δὲ ἐγγὺς ἐγένετο, οἱ μὲν 
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ἩΟΡΙΙΤΕΒ ΔΕΜΙΝΟ 

(ΚΟΜ ΑΝ ΑΤΤΙΟ ΝΑΒΕ ΡΑΙΝΤΙΝΟ) 



ΝΥ ΛΕΟΝ ΤΟ ΚΟΚΡΟΙΒΤΑΝ. 25 

᾽ -“" .] , « Ν ᾿ς Ι - ϑ τ Ἀ 

αὐτῶν ἐτόξευον" οἱ δὲ ἐσφενδόνων καὶ ἐτίτρωσκον τοὺς 

Ἕλληνας. 

“ όγεἊ ον εαυαΐνν απά «ἰϊησοῦς ἐς ῥασηΐν ογραηίςεά, 

᾽ ’ὔ ς ’ -- “ ’ ἊΝ Ν 

Ἔκ τούτου ἐδόκει Ξενοφῶντι διωκτέον εἶναι τοὺς πο- 

λεμίους" διώκοντες δὲ κατ-ελάμβανον οὐδένα" οὔτε γὰρ 
« -“ - »“»ἷ͵σιω Ν ς Ὁ 5“ ἢ 

ἱππεῖς ἧσαν τοῖς “ἕλλησιν, οὔτε οἱ πεζοὶ ἐδύναντο κατα- 

λαμβάνειν τοὺς ἐκείνων πεζούς. ἔνθα δὴ πάλιν ἀθυμία 
“ “-“ ,Α 

ἣν. ἔδοξε δὲ τοῖς στρατηγοῖς κατα-σκευάζειν σφενδονήτας 
Ἄν Φ , «ε “ “ ᾽ Ἀν μὺ »" καὶ ἱππέας ὡς τάχιστα. ἀκούσαντες δὲ ᾿Ροδίους εἶναι ἐν 

τῷ στρατεύματι ἐπισταμένους σφενδονᾶν, τούτους τε 

ἐξ-ελέξαντο καὶ ἄλλους, οἵτινες ἐθέλοιεν τάττεσθαι πρὸς 
τοῦτο τὸ ἔργον, ὡς διακοσίους. κατ-εσκεύασαν δὲ εἰς 

ἱππέας ἵππους σκευοφοροῦντας ὡς πεντήκοντα" καὶ ἵπ- 
᾿ , ἄρ τρέ ει , ᾽ “ παρχος ἐπ-εστάθη αὐτοῖς Λύκιος ᾿Αθηναῖος. 

Τιαῤῥογηες αἰαεῖε ἐδ Ογεοζε, μέ ἐς γογερά ὁ γείγεα!. 

Ἷ εν “ ᾿' ΤΙ ἣν ἐνὶ Ἀ ’ ,ὕ “ 

“Μετὰ ταῦτα ἀφ-ίκοντο ἐπὶ τὸν Τ᾽Ιγρητα ποταμόν. τῇ! 
Τ᾽ ,ὕ πρῖς ἐν Υ “ 

δὲ ὑστεραίᾳ Τισσαφέρνης ἐφάνη, ἔχων ἱππέας πολλοὺς 
ι , Ν ; 4 ν τῆν" . Ὧν 

καὶ σφενδονήτας καὶ τοξότας. ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἐγένετο, 

ἐμ-βαλεῖν μὲν οὐκ ἐτόλμησεν, σφενδονᾶν δὲ παρ-ήγγειλε 

τοὺς ἑαυτοῦ καὶ τοξεύειν. ἐπεὶ δὲ οἱ ἱΡόδιοι ἐσφενδόνησαν 

καὶ οἱ τοξόται ἐτόξευσαν, ὁ Τισσαφέρνης ἀπ-εχώρει ἔξω 

βελῶν, καὶ αἱ ἄλλαι τάξεις ἀπ-τεχώρησαι. καὶ τὸ λοιπὸν 
ε» ε ᾿ 2 , ς Ἀν δ ᾧ . . 

τῆς ἡμέρας οἱ μὲν ἐπορεύοντο οἱ δ΄ εἵποντο καὶ οἱ 
, ἡ 

βάρβαροι οὐκέτι ἐσίνοντο τοὺς “Ελληνας" οἱ γὰρ ἱΡόδιοι 

ἐσφενδόνων μακρότερον τῶν Περσῶν. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ οἱ μακρότερ ρσῶν. τῇ ραίᾳ 
Ν “ 

Ἕλληνες ἐπορεύοντο διὰ τοῦ πεδίου, καὶ Τισσαφέρνης 
“ “ Ἷ 

εἵπετο ἀκροβολιζόμενος. 

ὨΩ2 

140 

145 

50 

τύο 



τ63 

170 

178 

180 

36 ΘΕΓΕΟΤΙΟΝΒ ΕΚΟΜ ΧΕΝΌΡΗΟΝ. 

Τμαάυσπίασες ΟἹ »ιαγολίηρ 12 αὶ “ημαγέο 

Ἔνθα δὴ οἱΕλληνες ἔγνωσαν ὅτι πλαίσιον ἰσόπλευρον 
ΝΝ , ν -ἶ πὶ ΄, ᾽ . ᾿ πονηρὰ τάξις εἴη τοῖς ὑπὸ πολεμίων διωκομέιοις" ἀνάγκη. 

γάρ ἐστι τοὺς ὁπλίτας ἐκ-θλίβεσθαι καὶ πορεύεσθαι 

χαλεπῶς, ἐὰν τὰ κέρατα τοῦ πλαισίον συγ-κύπτῃ, ἢ ὁδοῦ 
κα ΨΥ ἐν ἈΝ 5 ἢ Ὁ ͵΄ ἐν στενῆς οὔσης, ἢ ὀρέων ἀναγκαζόντων ἢ γεφύρας" ὥστε 

’ δυσχρήστους εἶναι, ἀτάκτους ὄντας. ὅταν δ᾽ αὖ τὰ κέρατα 

διά-σχη,. ἀνά ἐστὶ τοὺ τε θλιβομέ δια-σπᾶ- χῆ. ἀνάγκη ἐστὶ τοὺς τότε θλιβομένους ι 
σθαι, καὶ τὸ μέσον τῶν κεράτων κενὸν γίγνεσθαι, καὶ 

τοὺς ταῦτα πάσχοντας ἀθυμεῖν, πολεμίων ἑπομένων. καὶ 

ὁπότε δέοι δια-βαίνειν γέφυραν ἢ ἄλλην τινα διάβασιν, 
εἰ ν ’ “- - μ 40 : 
ἕκαστος ἐσπευδε, βουλόμενος δια-βῆναι πρῶτος" καὶ ἐν- 

- Ἷ Φ ΓΞ ᾽ 9 ᾽ Ψ Ὁ 
ταῦθα ῥᾷδιον ἣν τοῖς πολεμίοις ἐπι-τίθεσθαι αὐτοῖς. 

Τριῤγουεά ογάον 9 γπαγερ. 

᾽ “- 

᾿υπεὶ δὲ οἱ στρατηγοὶ ἔγνωσαν ταῦτα, ἐποίησαν ἕξ 

λόχους ἀνὰ ἑκατὸν ἄνδρας, καὶ ἐπτέστησαν λοχαγοὺς 
᾿ ὑτι ᾿ ῈΣ “ . 5 3 αὐτοῖς, καὶ ἄλλους πεντηκοντῆρας καὶ ἄλλους ἐνωμοτ- 

άρχας. οὕτω δὲ πορευόμενοι, ὁπότε μὲν τὰ κέρατα 

συγ-κύπτοι, οἱ λοχαγοὶ ὑπέμενον ὕστερον, ὥστε τὰ 
’ Ἀ ’ ’ Ν ΄“"“ ν ΄' 

κέρατα μὴ ταράττεσθαι" τότε δὲ παρ-ῆγον ἔξωθεν τῶν 
, ον Ν Ξ Ν “ , ᾿ 

κεράτων, ὁπότε δὲ αἷ πλευραὶ τοῦ πλαισίου διά-σχοιεν, 
. ὦ 9 ’ εὖ ’ [ Ἁ ’ “5 

οὗτοι ἀν-εξεεπίμπλασαν τὸ μέσον, ὥστε τὸ μέσον ἀεὶ 

ἔκ-πλεων εἶναι. εἰ δὲ καὶ δέοι δια-βαίψειν τινὰ διάβασιν 

ἣ γέφυραν, οὐκ ἐταράττοντο, ἀλλὰ οἱ λοχαγοὶ δι-έβαιτον 
9 “ ’ ’ “ ’ 9 ’ Ν 

ἐν τῷ μέρει. τούτῳ τῷ τρόπῳ ἐπορεύθησαν πολλὰς 
Ων ΄“ 

ἡμέρας διὰ χώρας ὀρεινῆς. 



ΝΎ  ΜΑΚΟΗ ΤΟ ΚΟΚΟΙΒΤΑΝ. 
ῳῦ “Ἃ 

{ῤὲ δη6}1} ογσμ» ἃ »ιομηΐαηι ῥα... {Ἴὲ Ογοοῤς ῥγοραῦδ 10 
ἀἰο]οάσο ἐῤόρϊ. 

’ “ ε -“ ε ’ : 

Μίιᾳ δὲ τῶν ἡμερῶν οἵ βάρβαροι κατα-λαμβάγουσι 
“ ΄σ΄ ΄“ φ [ἢ 

χωρίον τι ὑψηλὸν ὑπὲρ αὐτῆς τῆς ὁδοῦ, ἡ οἱ “Ἑλληϊες 199 
Ν ͵7ὔ ᾿] “ »-" “-“ «ς “ Φ Ν 

ἔμελλον παρ-ιέναι. ἐνταῦθα Ξενοφῶν ὁρῶν τὴν κορυφὴν 

τοῦ ὄρους οὖσαν ὑπὲρ τοῦ ἑαυτῶν στρατεύματος, καὶ ἀπὸ 

ταύτης ἔφοδον οὖσαν ἐπὶ τὸν λόφον, ἔνθα οἱ πολέμιοι 

ἦσαν, λέγει τῷ Χειρισόφῳ" “ Κράτιστόν ἐστιν, ὦ Χειρί- 
Δα ΝΑ ε ’ πον Ν Ν ν ὟΝ Ν - σοφε, ἡμῖν ἱέσθαι ὡς τάχιστα ἐπὶ τὸ ἄκρον" ἐὰν γὰρ ι95 

Φι ᾿ ε « Ν -“ « “ ’ ᾽ ’ τοῦτο λάβωμεν, οἱ ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ πολέμιοι οὐ δυνήσονται 
,ὔ Ν ;. ᾽ "Α “ ὅτις ἊΝ ΦᾺ ,» Ὺ ἣν 

μένειν. σὺ δὲ, εἰ βούλει, μένε ἐπὶ τῷ στρατεύματι, ἐγὼ 
᾽ “ δ᾽ ἐθέλω πορεύεσθαι." καὶ ὁ Χειρίσοφος, ἐπαινέσας 

αὐτὸν, συμ-πέμπει τοὺς παρ᾽ ἑαυτῷ ὄντας πελταστάς" 
7, ἢ ἐκέλευσε δὲ καὶ ἄλλους τριακοσίους συν-έπεσθαι, οὺς 20ο 

Ἐκ 3 5 , ᾿ 

αὐτὸς εἶχεν ἐπιλέκτους ἀγνδρας. 

Καὶες ζῶ" ἐδ σι»). 

.] ΄Ν Ὁ Εντεῦθεν ἐπορεύοντο ὡς ἐδύναντο τάχιστα. οἱ δὲ ἐπὶ 
“ ’ ’ «ες οι , ἊΝ Ν ’ Φκεἣ τοῦ λόφου πολέμιοι, ὡς ἐνόησαν αὐτοὺς πορενομένους ἐπὶ" 

5" δὰ Ν :] ΝᾺ “δν. ΕΝ ἣν τα Ν τὸ ἄκρον, εὐθὺς καὶ αὐτοὶ ὥρμησαν ἐπὶ τὸ ἄκρον. καὶ 
“ Ἀ 53 ΄- « 

ἐνταῦθα πολλὴ μὲν κραυγὴ ἦν τῶν ᾿Ελλήνων δια- 205 

κελευομένων τοῖς ἑαυτῶν, πολλὴ δὲ κραυγὴ τῶν ἀμφὶ 

Τισσαφέρνην τοῖς ἑαυτῶν δια-κελευομένω!. Ξενοφῶν δὲ 

παρ-ελαύνων ἐπὶ τοῦ ἵππου παρ-εκελεύετο᾽ ““ΓΑνδρες, νῦν 

ἐπὶ τὴν “Ελλάδα ἁμιλλᾶσθε, νῦν πρὸς τοὺς παῖδας καὶ τὰς 

γυναῖκας" νῦν ὀλίγον πονήσαντες ἀμαχεὶ πορευσόμεθα τὴν 11ο 

λοιπὴν ὁδόν.᾽ 



48 ΒΕΙΕΟΤΙΟΝΕ ΕἘΚΟΜ ΧΕΝΌΡΠΟΝ, 

Δ φγμριίεῦ σἰϊεπεοάώ. Τὲ γεεζε «υἱτι ἐδὲ σμι221)11}. 

Σωτηρίδης δέ τις εἶπεν: ““Οὐκ ἐξ ἴσου, ὦ Ξενοφῶν, 
9 ὦ Ν »" Ν ος » ΦΑΝ ἡ ἣμν ΝΣ, , - 
ἐσμεν σὺ μὲν γὰρ ὀχεῖ ἐφ ἵππου, ἐγὼ ὃξε χαλεπῶς 

“ , Ν “2 » Ἃ9 «Ὁ ν »- “ 5 ,ὔ “ 
κάμνω φέρων τὴν ἀσπίδα." ὁ δὲ Ξενοφῶν ἀκούσας ταῦτα, 

’ ϑ Ν πῃ ἂϑ 3 “-“ Ν Φ..8 

215 κατα-πηδήσας ἀπὸ τοῦ ἵππου, ὠθεῖται τὸν Σωτηρίδην ἐκ 
“ Ξ ΄, ΤῊΝ , Ν 5 ΄ . ΄ ε 

τῆς τάξεως" καὶ ἀφ-ελόμενος τὴν ἀσπίδα ἐπορεύετο ὡς 
κ᾿ ἌἹ ο ’ Ν » ’ “5 ’, Ἀ Ὥς Ψ 

ἐδύνατο τάχιστα, ἔχων αὐτὴν. ἐτύγχανε δὲ καὶ ἔχων 
΄ Ἢ ͵ τῷ - - Ξ3Ξ᾿:-» ἊΝ 

θώρακα τὸν ἱππικόν" ὥστε ἐπιέζετο. καὶ παρ-εκελεύετο 
“- “-“ Ν 

τοῖς μὲν ἔμπροσθεν ὑπ-άγει», τοῖς δὲ ὄπισθεν παρ-ιέναι, 

220 οἱ δ᾽ ἄλλοι στρατιῶται ἔπαιον καὶ ἐλοιδόρουν τὸν Σωτη- 
᾽- ν “3 ’ ΨιΝ, ; Ἂς 5 ’ ’ 

ρίδην, ἔστε ἠνάγκασαν αὐτὸν λαβόντα τὴν ἀσπίδα πορεύ- 
ε Νν “-- “ 3 Ν εἴ Ν Ν ’ ᾽ 

εσθαι. ὃ δὲ Ξενοφῶν ἀνα-βὰς, ἕως μὲν τὰ χωρία βάσιμα 
3 “ιν 3 Ἄ) «Ν, “ς΄ ψ . »"» τ Φ 
ἣν τῷ ἵππῳ, γεν ἐπὶ τοῦ ἵππου ἐπεὶ δε ἄβατα ἣν, 

- σ“ 

κατα-λιπὼν τὸν ἵππον ἔσπευδε πεζῆ. καὶ οἱ “Ἕλληνες 
εἶ 225 θά Ἀν λ ΓΑ͂Ν Β ’ 5 “ιν 

8 φθάνουσι τοὺς πολεμίους γενόμενοι ἐπὶ τῷ ἄκρῳ. 

“4 «εγίοιΣ ἀἀἰϊοηιηια. Ῥχοῤονταὶ Καὶ α Κῤοάϊαρρ τοἱάϊθγ. 

Ἔνθα δὴ οἱ μὲν βάρβαροι στραφέντες ἔφευγον, οἱ δὲ 

“Ἕλληνες εἶχον τὸ ἄκρον. ἐπεὶ δὲ κατ-έβησαν εἰς τὸ 
δί 3 ᾿ 5θ λλ) ϑὶεα ΄ - Ν θ Ν Ν - πεδίον, ἐνταῦθα πολλὴ ἀπορία ἣν. ἔνθεν μὲν γὰρ ἣν 

ὄρη ὑπερ-ύψηλα, ἔνθεν δὲ ποταμὸς οὐ δια-βατός. . καὶ ἐν 

230 τούτῳ ἀνήρ τις Ῥόδιος προς-ελθὼν εἶπεν" “᾿Εγὼ θέλω, ὦ 

ἄνδρες, δια-βιβάσαι ὑμᾶς κατὰ τετρακις-χιλίους ὁπλίτας, 

ἐὰν πορίσητε ἐμοὶ ταῦτα ὧν δεόμαι, καὶ ἐπι-δῶτέ μοι 

τάλαντον μισθόν.᾽" ἐρωτώμενος δὲ ὅτου δέοιτο, ““᾿Ασκῶν,᾽" 

ἔφη, “δις-χιλίων δεήσομαι: ὁρῷ δὲ πολλὰ πρόβατα καὶ 

235 αἶγας καὶ βοῦς, ὧν τὰ δέρματα φυσηθέντα ῥᾳδίως ἂν παρ- 
΄ Ν , 7 .ἶ Ἀ -“ -“ 

έχοι τὴν διάβασιν. δεήσομαι δὲ καὶ τῶν δεσμῶν, οἷς 
“ ᾿ Ν ε ’ὔ ’ὔ ΄ ᾿ 5 Ἁ χρῆσθε περὶ τὰ ὑποζύγια τούτοις ζεύξας τοὺς ἀσκοὺς 
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πρὸς ἀλλήλους, καὶ ὁρμίσας ἕκαστον λίθοις, ὥσπερ 
5 ᾿ , Ν  Ὁγῆθ δ ἢ ΝΥ οι 
ἀγκύραις, δήσω τοὺς ἀσκοὺς ἀμφοτέρωθεν τοῦ ποταμοῦ 

Ἁ 5 “ [τ “- »} “ Ν ΄“-΄ 8... ἃ “ -“ 

καὶ ἐπι-βαλῷ ὕλην τοῖς ἀσκοῖς, καὶ γὴν ἐπὶ τῃ ὕλῃ. 
’ ἃς ιν ’ ᾽ ᾽ -“ Ν .] Ἁ 

τούτοις δὲ ἐπι-βάντες οὐ κατα-δύσεσθε' πᾶς γὰρ ἀσκὸς 

οἴσει δύο ἄνδρας" ἡ δὲ ὕλη καὶ ἡ γῇ κωλύσουσι μὴ 
Ε] ὀλισθάνειν.᾽ 

Τρεν ἀροϊδ ἰο τιαγοδ οὐδοῦ 6 γπομρίαϊίης πο Κιγάϊ αη. 

Τοῖς δὲ στρατηγοῖς ἀκούσασι ταῦτα τὸ μὲν ἐνθύμημα 
Ὁ Ψ' ων εἶ ἊΨ “5 ᾽ὔ ὰ Φ Ν ’ 

ἐδόκει χαρίεν εἶναι, τὸ δ΄ ἔργον ἀδύνατον" ἦσαν γὰρ πέραν 
“ “- ᾿ς ἃ - “ ὔ Ε Ε ΕΥ , 

τοῦ ποταμοῦ πολλοὶ ἱππεῖς τῶν πολεμίων, οἱ οὐκ ἂν ἐπ- 
“} οϑοϑνΟ “ “ ἂν « 

ἐτρεπον τοῖς “Βλλησι ποιεῖν ταῦτα. καὶ διὰ ταῦτα ἐδόκει 

τοῖς στρατηγοῖς ἀναγκαῖον εἶναι ἐμ-βαλεῖν διὰ τῶν ὀρέων 

εἰς Καρδούχους, καὶ ἐντεῦθεν δι-ελθεῖν εἰς ᾿Αρμενίαι", 
’ὔὕ͵ ’ Ἀ Ρ᾽ ’ὔ ῷ 3 ’ “Ξ ϑ 

χώραν μεγάλην καὶ εὐδαίμονα, ἧς ᾿Ορόντης ἦρχεν. ἐν- 
Ἧς 5 ’ » απ , ἃ, ἣ 

τεῦθεν ἀφ-ΐκοντο ἐνθα ὃ μὲν Τίγρης ποταμὸς παντάπασιν 

ἄπορος ἣν, πάροδος δὲ οὐκ ἦν ἀλλὰ τὰ Καρδούχων ὄρη 

ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ ποταμοῦ ἐκρέματο. ἐνταῦθα ἐδόκει τοῖς 

στρατηγοῖς πορεύεσθαι διὰ τῶν ὀρέων" καὶ πορευόμενοι 
“-“ Ν νΣ “ ε ἵν ΓΒ , Ν ΝΠ ΨὮἢ 

τῆς νυκτὸς ἀφ-ικνοῦνται ἅμα τῇ ἡμέρᾳ πρὸς τὸ ὄρος. 

Ογάρογ οΥ, τπαγρ. “"αεζς ἥγορι ἐδ Κιιγώε, 

Ν » “- ΄. 

Ἔνθα δὴ Χειρίσοφος μὲν ἡγεῖτο τοῦ στρατεύματος, 

Ξειοφῶν δὲ εἵπετο ὀπισθοφυλακῶν. καὶ οὕτω παρ- 
, ες ας ’ὔ ΄- ᾿4 ’ὔ ", ᾽, ε ἃς 

ἐγένοντο εἰς τὰς κώμας τῶν Καρδούχω!. ἐθα δὴ οἱ μὲν 
“ , “» » Καρδοῦχοι ἐξ-έλιπον τὰς οἰκίας, καὶ ἔφευγον ἐπὶ τὰ ὄρη, 

μ Ν “ Ν “ ᾿ ς 9) πες ᾿Ψ ἔχοντες καὶ γυναῖκας καὶ παῖδας" οἱ δὲ “ἕλληνες ἐλάμ- 
Ν 3 ΄ 2 “- “ . Ν Ν Ἔ 

βανον πολλὰ ἐπιτήδεια ἐκ τῶν κωμῶ!. ἐπεὶ δὲ οἱ τε- 
“-“ “ «ς Ἕ 

λευταῖοι τῶν “Ελλήνων κατ-έβαινον εἰς τὰς κώμας, τότε 

δὴ συλ-λεγέντες τινὲς τῶν Καρδούχων ἐπ-ετίθεντο αὐτοῖς" 

245 

250 

2 δ᾽ 

200 
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Ἀ 5» ’ Ν "», " Ἀ ’ 

καὶ ἀπ-έκτεινᾶν τινας καὶ ἄλλους ἐτρωσαν. καὶ ταύτην 
Ν Ν ,ὔ ς ’ὔὕ νο ΄- Γ " Ν ΄Ὃι τῷ ͵ 

265 μὲν τὴν νύκτα ηὐλίσθησαν ἐν ταῖς κώμαις" ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ 

αὖθις ἐπορεύοντο. 

Ἐογεοά γαῤίαϊέν οΥἹ τιαγεδ. “Ις ἐδόγε πὸ οἱδεῦ γοαά ξ᾽ 

Καὶ ταύτην μὲν τὴν ἡμέραν οὕτως ἐπορεύθησαν" τῇ 

δὲ ὑστεραίᾳ γί ὰ λὺς, ἀ ἴον δ᾽ ἦ τεραίᾳ γίγνεται χειμὼν πολὺς, ἀναγκαῖον ἣν 
’ “- ᾽ ἂς Φ ᾽ν Ν ΓῪ 9 [δ Ν ε ᾿ς 

ποῤεύεσθαι' οὐ γὰρ ἣν ἱκανὰ τὰ ἐπιτήδεια, καὶ οἱ μὲν 
“ 5 [ο »] ᾿Ἁ ᾽ “-“ ε Ν ΄ ’ ᾽ 

270 πολέμιοι ἰσχυρῶς ἐπ-ετίθεντο αὐτοῖς. ὁ δὲ Χειρίσοφος οὐχ 
ςε ’ με 9 4 “ “ « ’ Φ. ἐν ς ΄ 

ὑπ-έμενεν, ἀλλ΄ ἣγε ταχέως, ὥστε ἡ πορεία ἐγίγνετο ὁμοία 

φυγῇ τοῖς ὀπισθοφύλαξι. ἐνταῦθα ὁ Ξενοφῶν ἐλθὼν 
Ν Ν , ᾿ “΄-΄ ΘΙ͂Ν »“ 5 « , - ε 

πρὸς τὸν Χειρίσοφον ἡτιᾶτο αὐτὸν ὅτι οὐχ ὑπ-έμεινεν" ὁ 

δὲ ἀπο-κρινόμενος, ““ Βλέψον," ἔφη, ““ πρὸς τὰ ὄρη, καὶ 
5ῸΝ «ες “ Ἅ {» ’, Ν [4 “ Ν [φ ὰ 

275 ἰδὲ ὡς πάντα ἐστὶ ἄβατα' μία δὲ αὕτη ἐστὶν ὁδὸς, ἣν 

ὁρᾷς, ὀρθία" καὶ ἐπὶ ταύτῃ ἄνθρωποι καθ-ῆνται πολλοὶ, 
ἤ Ν. Ν ε Ια . ’ “Δ ν » 

φυλαττοντες τὴν ἐκβασιν᾽" οἱ δ΄ ἡγεμόνες, οὺς ἔχομεν, οὐ 
΄- ᾽ φασιν εἷναι ἄλλην ὁδόν." ὁ δὲ Ξενοφῶν εἶπεν" ““᾿Αλλ᾽ 

Ν ’ 5 ἃ » “ .“ “ « ’ 

ἔχω δύο ἄνδρας, οὺὗς ἔλαβον ζῶντας, ὅπως εἷεν ἡγεμόνες 

480 ἡμῖν τῆς ὁδοῦ.᾽" 

“ τεριαείουν ῥγίθοηεσ. “ποίδεῦ γοαδ ἀϊσεουεγεά, Τοϊμηίδεῦ 

2αγὶν )ογηιά. 

Καὶ εὐθὺς ἀγαγόντες τοὺς ἀνθρώπους ἠρώτων αὐτοὺς εἴ 
» “ Μ οῶῶν “Ἃ Ν. ᾿ ε Ν ῳ 4 

τινα εἰδεῖεν ἄλλην ὅδον, ἢ τὴν φανεραν, ὃ μὲν οὖν ἕτερος 

οὐκ ἔφη ἄλλην τινὰ εἰδέναι": ἐπεὶ δὲ ἔλεγεν οὐδὲν 
᾽ ΄ ᾿ βϑῳ Ὁ ὟΝ , , «ε Ν 4. 

ὠφέλιμον, ὁρῶντος τοῦ ἑτέρου κατ-εσφάγη. ὁ δὲ λοιπὸς 
» -“ Ὁ }] ΄, 5ς ἡ Φ ΝΜ 3. ψῷ ’ 

ἔλεξεν ὅτι οὗτος οὐ φαίη εἰδέναι, ὅτι εἴη αὐτῷ θυγάτηρ [] -ο σι 

ἐκεῖ ἐκ-δεδομένη παρ᾽ ἀνδρί: αὐτὸς δ᾽ ἔφη ἡγήσεσθαι τῷ εκει μένη παρ ρί" αὑτὸς φὴη ἡγὴ ῷ 

στρατεύματι. ἐρωτώμενος δὲ εἰ εἴη τι ἐν τῇ ὁδῷ δυς- 
’ , Μ 4 ΝΜ 5» Ν Ν 

πάρειτον χωρίον, ἔφη εἶναι ἄκρον" εἰ δὲ μὴ προ-κατα- 
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λήψοιντο τοῦτο, ἀδύνατον ἔσεσθαι παρ-ελθεῖν. ἐνταῦθα 

οἱ στρατηγοὶ συγ-καλέσαντες λοχαγοὺς τῶν τε πελταστῶν 200 
Ν “-“ ε “-“ 3 ’ ᾽ Ν Μ ν .» “21 

καὶ τῶν ὁπλιτῶν, ἠρώτων αὐτοὺς εἴ τις εἴη, ὕστις ἐθέλοι 
ΩΝ , ΙΝ. (κα 5 » ρον Ν ς Ν ΄, 

ἂν γενέσθαι ἀνὴρ ἀγαθὺς, καὶ ὑπο-στὰς ἐθελοντὴς πορεύ- 
εσθαι. καὶ ὑφ-ίστανται δὴ ὡς δις-χίλιοι. 

Ῥγεεοηεογίϑά αγγαηρεηιοηί. Τὲ σἱαΓί. 

Καὶ ἣν μὲν δείλη ἤδη, οἱ δὲ στρατηγοὶ ἐκέλευον τοὺς 
" ᾿ ΄, ᾿ , ᾿ ε , Ν: 
ἐθελοντὰς πορεύεσθαι. καὶ δήσαντες τὸν ἡγεμόνα παρα- 295 

διδόασιν αὐτοῖς. καὶ συν-τίθενται τὴν μὲν νύκτα φυλάτ- 

τειν τὸ χωρίον, ἐὰν λάβωσι τὸ ἄκρον, ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ Χ ρ ᾽ ρ »] μ 1) μ ρᾳ 

σημαίνειν τῇ σάλπιγγι" καὶ τοὺς μὲν ἄνω ὄντας ἰέναι ἐπὶ 

τοὺς πολεμίους τοὺς κατ-έχοντας τὴν φανερὰν ἔκβασιν. 
᾽ Ν Ν ς “ ΄ “ ᾽, ε 

αὐτοὶ δὲ ὑπ-ισχνοῦντο συμ-βοηθὴῆσειν ἐκ-βαίνοντες, ὡς 300 

ἂν δύναιντο τάχιστα. ταῦτα συν-θέμετοι οἱ μὲν δις-χίλιοι 
ἘΣ Ά Ν »“ Ν “Ὁ Φ 3 -“ -- “ 

ἐπορεύοντο καὶ ὕδωρ πολὺ ἦν ἐξ οὐρανοῦ. Ξενοφῶν 

δὲ, ἔχων τοὺς ὀπισθοφύλακας ἡγεῖτο πρὸς τὴν φανέραν 

ἔκβασιν, ὅπως οἱ πολέμιοι προς-ἔχοιεν τὸν νοῦν ταύτῃ τῇ 

ὁδῷ, καὶ ὅπως οἱ περι-ιόντες μάλιστα λάθοιεν αὐτούς. 305 

Νίοδι αἰαεζν. {ρὲ Ογεεξς σμγῤγσ αὶ σμαγά φ ἰδὲ ἘΠ621. 

᾿Επεὶ δὲ οἱ ὀπισθοφύλακες ἦσαν ἐπὶ χαράδρᾳ, ἣν ἔδει 

πρότερον δια-βῆναι, τότε οἱ βάρβαροι ἐκυλίνδουν λίθους 
Ν ’, Ν 4 , Δ ’ Ἂ Ν ’ καὶ μείζους καὶ ἐλάττους, οἱ φερόμενοι πρὸς τὰς πέτρας 

- ἢ πταίοντες δι-εσφενδονῶντο" καὶ παντάπασιν οὐ δυνατὸν ἣν 
, σε ππ ὦ 3 »" Ν , δ. ἢ ῳ- Ψ 

πελάσαι τῇ εἰσόδῳ. ἐπεὶ δὲ σκότος ἐγένετο, καὶ ᾧοντο 310 

λήσειν τοὺς πολεμίους ἀπ-ιόντες, τότε ἀπ-ῆλθον ἐπὶ τὸ 
“-“ ἣν ᾿. εὖ “ 

δεῖπνον. οἱ δὲ πολέμιοι οὐδὲν ἐπαύσαντο δι᾿ ὅλης τῆς 
. Ν “-“ Ν ’ ε Ν, Ν Ἁ 

νυκτὸς κυλινδοῦντες τοὺς λίθους. οἱ ὃὲ ἔχοντες τὸν 
-.᾿ ’;Ὑ; 4 

ἡγεμόνα, περι-ϊόντες κύκλῳ, κατα-λαμβάνουσι φύλακας 
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ΣΤ , " διιω τ , ᾿. Ν Ν ᾿ 
313 τῶν πολεμίων ἀμφὶ πῦρ καθ-ημένους" καὶ τοὺς μὲν κατα- 

320 

320 

ωει 

’, ἣς Ν ’ 3 δ Ν᾿ 3 [φ 

κτείναντες, τοὺς δὲ κατα-διώξαντες αὐτοὶ ἔμενον ἐνταῦθα, 

ὡς κατ-έχοντες τὸ ἄκρον. οἷ δὲ οὐ κατ-εῖχον αὐτὸ, ἀλλὰ 
λόφος ἣν ὑπὲρ αὐτῶν, παρ᾽ ὃν ἦν ἣ στενὴ αὕτη ὁδὸς, ἐφ᾿ 

ι Ἂ ἣ οἱ φύλακες ἐκάθηντο. ἔφοδος μέντοι αὐτόθεν ἦν ἐπὶ 

τοὺς πολεμί ἃ ἐκάθηντο ἐπὶ τῇ φανερᾷ ὁδῷ ς πολεμίους, οἱ ἐκάθη ὶ τῇ ρᾷ ὁδῷ. 

Τρὲ εηο» αγὸ αἰϊε]οάσεά Κγοηι ἐδεῖσ 3 Γ:} ῥου] ]οΉ. 

3Τ; Ν Ν ὥς ᾧ Ὡς ἂν . , “ Επεὶ δὲ ἡμέρα ἐγένετο, ἐπορεύοντο σιγὴ συν- 
’  ἘΒΒ.. Ν ’ Ἀ Ἂς, Φ δι τεταγμένοι ἐπὶ τοὺς πολεμίους: καὶ γὰρ ἦν ὁμίχλη, 

ὥστε ἔλαθον αὐτοὺς ἐγγὺς προς-ελθόντες. ἐπεὶ δὲ εἶδον 

ἀλλήλους, ἢ τε σἀλπιγξ ἐφθέγξατο, καὶ ἀλαλάξαντες 
ΕΥ͂ ϑ. ὡδὶ Ν 5 ’; ε νοι ᾽ 4. 7 2 Ν. 

ἱέντο ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους. οἱ δὲ οὐκ ἐδέξαντο αὐτοὺς, 

ἀλλὰ λιπόντες τὴν ὁδὸν ἔφευγον" ὀλίγοι δ᾽ ἀπ-έθνησκον" 

εὔζωνοι γὰρ ἦσαν. οἱ δ᾽ ἀμφὶ Χειρίσοφον, ἀκούσαντες 
φ᾿ ᾿ς 35 δὰ ε͵ “ Ν Ν Ν ε ’ 

τῆς σάλπιγγος, εὐθὺς ἱέντο ἄνω κατὰ τὴν φανερὰν ὁδόν. 

ἄλλοι δὲ τῶν στρατηγῶν ἐπορεύοντο κατὰ ἀτριβεῖς ὁδοὺς, 
ἘΣ (ον » » ἂν» Ὁ «ε 44. 2 3 ἡ ἕκαστοι ἔτυχον ὄντες, καὶ ἀνα-βάντες ὡς ἐδύναντο ἀἂν- 
“ “ 7 “-“ ᾿ Ν - - ’ 

εἴλκον ἀλλήλους τοῖς δόρασι. καὶ οὗτοι πρῶτοι συν-έμιξαν 

τοῖς προ-κατα-λαβοῦσι τὸ χωρίον. 

“4 «εοπά απά α ἐῤὶγά εηηίποησς εαῤῥπιγεάς 

Ξενοφῶν δὲ ὀπισθοφυλακῶν ἐπορεύετο τῇ αὐτῇ ὁδῷ, 
ε ἐ ε 

Φ «ε Ν ε ’; Μ ᾿ , ’ Ν 

γπερ οἵ τὸν ἡγεμόνα ἔχοντες ἐπορεύοντο. πορευόμειοι δὲ 
Ε] ’ “ “ ε “- ’ ς΄  ππνΝ 
ἐν-τυγχάνουσι λόφῳ ὑπέρ τῆς ὁδοῦ κατ-ειλημμένῳ ὑπὸ 

τῶν πολεμίων, καὶ προς- βάλλουσι πρὸς τὸν λόφον. οἱ δὲ 

βάρβαροι ἐτόξευον καὶ ἔβαλλον, ἐγγὺς δ᾽ οὐ προς-ἴεντο, 

ἀλλὰ φυγῇ ἔλειπον τὸ χωρίον. καὶ οἱ Ἕλληνες, παρ- 

ἐληλυθότες τοῦτον τὸν λόφοι', ὁρῶσιν ἕτερον λόφον ἔμ- 
; “ Ν “- ᾿ἽἝἷ΄ 

240 πρόσθεν, κατ-εχόμενον ὑπὸ τῶν πολεμίων" καὶ τῷ αὐτῷ 

΄ 
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τρόπῳ αἱροῦσι καὶ τοῦτον. ἔτι δὲ τρίτος λόφος ἣν πολὺ 

ὀρθιώτατος" ἐπεὶ δὲ οἱ Ἑλληνες ἐγγὺς ἐγένοντο, οἱ βάρ- 

βαροι ἔλειπον τοῦτον ἀμαχεί. καὶ Ξενοφῶν μὲν σὺν 

τοῖς νεωτάτοις ἀν-έβαινεν ἐπὶ τὸ ἄκρον, τοὺς δὲ ἄλλους 
ἐκέλευσεν ἕπεσθαι βραδέως. καὶ ἐν τούτῳ ἄγγελος ἦλθε 

πεφευγὼς, καὶ ἔλεξεν ὡς οἱ ἐν τῷ πρώτῳ λόφῳ λειφθέν- 

τες ἀπ-ηλάθησαν, καὶ ὅτι πολλοὶ ἀπ-έθανον. 

“4 ἐγιεε εοπεϊμάρά, Τγεασΐονγν οΚΓ δὲ Κιγάς. Εϊπαὶ σμσσοας 

9 ἐῤὲ Ογεεῖο, 

“Ὁ ᾽ὔ 5 

Ἐνταῦθα δὴ οἱ βάρβαροι ἦλθον ἐπὶ ἐναντίον τινὰ 

λόφον" καὶ ὁ Ξενοφῶν δι-ελέγετο αὐτοῖς περὶ σπονδῶν, 
»». ͵ Ν , δ΄ ἘΝ ὧν “ , ; ϑάρο καὶ ἀπ-ῆτει τοὺς νέκρους. οἱ ὃ ἔφασαν ἀπο-δώσειν ἐπὶ 
’ σ΄ ις 5 “ Ν ’ Ν ὃ; »- “- 

τούτῳ ὥστε μὴ ἀδικεῖν τὰς κώμας" καὶ ὁ Ξενοφῶν συν- 
’ “ 5 Θ Ν. 7 “ , ε 

ὡμολόγει ταῦτα. ἐν ᾧ δὲ δι-ελέγοντο ταῦτα, παντες οἱ 
’ τὸ ’ ΄“" ’ ΄-“ , 9 “" «ε 

βάρβαροι ἐκ τούτου τοῦ τόπου συν-ῆλθον. “ἐνταῦθα οἱ 
; “ “ ΞΙΚΎΨῳῊ ΤΕ. ν "ὦ εκ » 

πολέμιοι ἵσταντο" καὶ ἐπεὶ οἱ ἀμφὶ Ξενοφῶντα ἤρξαντο 
τ “ 

κατα-βαίνειν ἀπὸ τοῦ λόφου πρὸς τοὺς ἄλλους, ἱέντο δὴ 
ὠὰ ᾿ 

οἱ πολέμιοι πολλῷ πλήθει καὶ θορύβῳ. καὶ ἐπεὶ ἐγένοντο 
Ἀ “ “ ΄ ᾽] Ὁ -- “ , 

ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ λόφον, ἀφ᾽ οὗ Ξενοφῶν κατ-έβαινεν, 
Ψ»᾿ 

᾿ 7 , π ἘῚ πὶ Ν , Ἂ , ἐκυλίνδουν πέτρας" καὶ ἑνὸς μὲν καττ-έαξαν τὸ σκέλος, 
»--“ ΄“ Ν Ν᾽ Ν. 4 7] ΨΜ ᾿ς “5 7- 

Ξενοφῶντα δὲ ὁ ὑπασπιστὴς ἀπ-έλιπεν, ἔχων τὴν ἀσπίδα. 

Εὐρύλοχος δὲ ὁπλίτης προς-έδραμεν αὐτῷ, καὶ προ-βυλ- 

λόμενος τὴν ἑαυτοῦ ἀσπίδα πρὸ ἀμφοῖν ἐχώρει καὶ οἱ 
ν» ᾿ ’ ο 

ἄλλοι συν-έμιξαν τοῖς ἤδη συν-τεταγμένοις. ὡξ 

ΚΟΙ ἱπ φορά μαγίεγς. ρὲ Ογεεῖς γε δὲ δογάεγ: οὗ 
“γ»»ηὄοηϊα. 

᾽ ἈΝ -“ “-“ 

Εκ δὲ τούτου πᾶν τὸ ᾿ΕἙλληνικὸν ὁμοῦ ἐγένετο, καὶ 
Ψ Δ “ “ “ 

ἐσκήνησαν ἐν πολλαῖς καὶ καλαῖς οἰκίαις καὶ μεσταῖς 

348 
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305 ἐπιτηδείων" καὶ γὰρ οἷνος πολὺς ἦν, ὃν εἶχον ἐν λάκκοις 
κονιατοῖς. Ξενοφῶν δὲ καὶ Χειρίσοφος λαβύντες τοὺς 
νεκροὺς ἀπ-έδοσαν τὸν ἡγεμόνα, καὶ ἐποίησαν τοῖς ἀπο- 

- ’ Ν , «ε “" ’ “Ὁ ἈΝ 

θανοῦσι πάντα τὰ νομιζόμενα, ὡς ἐδύναντο. τῇ δὲ 
ε σῶς Ὁ , " ε , - ΠΡ. ’ 3. κ ὑστεραίᾳ ἐπορεύοντο ἄνευ ἡγεμόνος" καὶ ἀφ-ικόμενοι ἐπὶ 

3 310 τὸν Κεντρίτην ποταμὸν, ὃς ὁρίζει τὴν ᾿Αρμενίαν καὶ τὴν 

τῶν Καρδούχων χώραν, ἐνταῦθα ἀν-επαύσαντο ἐν τῷ 
’ [4 5 ΄ ’ - ’ ε ’ πεδίῳ. οὕτως ἀπ-ηλλαγμένοι πάντων τῶν πόνων ἡδέως 

ἐκοιμήθησαν. 

ΘΟΠΑΡΤΕΙΟ ΝΣ 

ΤΙΕ ΜΑΒΟΙΙ ΤΙΒΟΟΘΙΙ ΔΕΜΕΝΙΑ. 

δίοῤῥαρε αὐ ἐῥὲ (επέγισ. Δεμοῤῥοηῖς αἰγθα}21. 

- . “- : “ 
Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ οἱ ἕλληνες ὁρῶσιν ἱππέας τῶν ἾἌρμε- 

νίων πέραν τοῦ ποταμοῦ ἐξ-ωπλισμένους, ὡς κωλύσοντας 
᾿] Ν ’ «- ν ψε ἈΝ ἈΝ Ν αὐτοὺς δια-βαίνειν': ὁρῶσι δὲ καὶ πεζοὺς παρα-τεταγ- 
, 44 “ ») ΜΝ “-“ « 4 " εὐ, ὙΠῸ 

μένους ἐπὶ ταῖς ὄχθαις ἄνω τῶν ἱππέων. ἐπεὶ δὲ ἑώρων 
Ν Ἀ Ν ’ὔ »ν Ν Ξ- ᾿ ΄ 

5τὸν μὲν ποταμὸν δύσπορον ὄιτα, τοὺς δὲ Καρδούχους 
“- ῇ 3 - 

συν-ειλεγμένους ἐν τοῖς ὅπλοις, ὡς ἐπι-κεισομένους αὐτοῖς 
“- - σ 

ὄπισθεν, ἐνταῦθα δὴ πολλὴ ἦν ἀθυμία τοῖς “Ἑλλησι. 

ταύτῃ δὲ τῇ νυκτὶ Ξενοφῶν εἶδεν ὄναρ' ἔδοξεν ἐν πέδαις 
ΟΥ ’ - Ν ΕΣῚ 3 ’ ᾿] [4] “-“ 

δεδέσθαι, αὗται δὲ ἔδοξαν αὐτόμαται αὐτῷ περι-ρρυῆναι, 

ιο ὥστε λυθῆναι αὐτὸν καὶ δια-βαίνειν ὅπου ἐβούλετο. ἐπεὶ 

δὲ ὄρθρος ἦν, ἔρχεται πρὸς τὸν Χειρίσοφον, καὶ λέγει 
“ 53 , » , ““ Μ ἃ ΄“ 

ὅτι ἐλπίδας ἔχει πάντα καλῶς ἔσεσθαι, καὶ δι-ηγεῖται 
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; ἄσο ς. »͵ ν « Ν »' Ἁ ε ’ ’ « 

αὐτῷ τὸ ὄναρ. ὃ δὲ ἥδετο, καὶ ὡς τάχιστα πάντες οἱ 
Ἁ .] ’ . Ν Ν « ἝΝ Ν 3 

στρατηγοὶ ἐθύοντο᾽ καὶ τὰ ἱερὰ καλὰ ἣν. 

“4 νά αϊτεουενεά. 

Καὶ ἀπ-ιόντες ἀπὸ τῶν ἱερῶν οἱ στρατηγοὶ καὶ λοχα- 

γοὶ παρ-ήγγελλον τῇ στρατιᾷ ἀριστοποιεῖσθαι. καὶ ἀρι- 

στῶντι τῷ Ξενοφῶντι δύο νεανίσκω προς-έτρεχον" καὶ 

ἔλεγον τοιάδε, ““᾿Ετύχομεν συλ-λέγοντες φρύγανα, καὶ 

εἴδομεν ἐν τῷ πέραν τοῦ ποταμοῦ γέροντά τε καὶ γυναῖκας 

κατα-τιθεμένους ὥσπερ μαρσίπους ἱματίων ἐν πέτρᾳ ἀν- 

τρώδει. ἰδόντες δὲ ἐνομίζομεν ἀσφαλὲς εἶναι δια-βῆναι 

τὸν ποταμόν" ταύτῃ γὰρ τοὺς τῶν πολεμίων ἱππέας οὐκ 

ἂν δύνασθαι προς-βῆναι" ἐκ-δύντες δὲ γυμνοὶ δι-εβαίνο- 

μεν, ὡς νευσόμενοι" πορευόμενοι δὲ πρόσθεν δι-έβημεν, 

πρὶν βρέξαι τοὺς μηρούς" καὶ δια- βάντες καὶ λαβόντες 
τὰ ἱμάτια πάλιν δεῦρο ἥκομεν. 

ΤΡρε ἥγεῖ ἀείαερητοηῖ ππάφγ ΟΡοιγίσοῤῥως σγοσσος ἐδὲ τὶ Ὁ6Γ. 

᾿Ακούσας ταῦτα ὁ Ξενοφῶν ἔσπενδε, καὶ ἐκέλευε τοὺς 
’ » “ -“ , .] 5.δΔᾺὰ 4 στρατιώτας εὔχεσθαι τοῖς θεοῖς. σπείσας ὃ εὐθὺς ἣγε 

τοὺς νεαιίΐσκους παρὰ τὸν Χειρίσοφον᾽ οἱ δὲ δι-ηγοῦντο 
δι. δὰ 9  φ Ψ ’ ἃς Ν ε Ν 

αὐτῷ ταὐτά. ἀκούσας δὲ καὶ ὁ Χειρίσοφος σπονδὰς 
»] ’ὔ ν 4 “-“ “ δ Ν ε “ 

ἐποίει. καὶ ἔδοξε τοῖς στρατηγοῖς Χειρίσοφον μὲν ἡγεῖ- 

σθαι, καὶ δια-βαίνειν τὸν ποταμὸν ἔχοντα τὸ ἥμισυ τοῦ 

στρατεύματος" τὸ δὲ ἥμισν ἔτι ὑπο-μένειν σὺν Ξενοφῶντι, 

τὰ δὲ ὑποζύγια καὶ τὸν ὄχλον δια-βαίνειν ἐν μέσῳ γ Χ βεσε 
ΞΖ : “ δον ’ ᾿ «ε Ν , ς “- δ 

τούτων. ἐνταῦθα δὴ ἐπορεύοντο᾽ οἱ δὲ νεανίσκοι ἡγοῦντο 

ἔχοντες τὸν ποταμὸν ἐν ἀριστερᾷ. καὶ Χειρίσοφος μὲν 

πρῶτον ἐν-έβαινεν εἰς τὸν ποταμὸν καὶ οἱ σὺν αὐτῷ" οἱ 

δὲ πολέμιοι ὁρῶντες αὐτοὺς δια-βαίνοντας φεύγουσιν ἀνὰ 

κράτος πρὸς τὸ ὄρος. 
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ΤΡρε (αγάμεδι αἀυάαπες ἰο αἰἑαεξ ἐδὲ γεαγ. Χεποῤῥοι ῥγεέβαγες 
ἐο γοζεῖε ἐε771. 

᾿ Ν » Ἂς ς Ἅ, Ψ ’ὔ Ψ Ν 

Λύκιος δὲ ἔχων τοὺς ἱππέας καὶ Αἰσχίνης ἔχων τοὺς 

πελταστὰς εἵποντο. Χειρίσοφος δὲ, ἐπεὶ δι-έβη τὸν πο- 
Ἀ Ν Ν ε , 2 595.) ΡΝ εὐ γι , 

ταμὸν, τοὺς μὲν ἱππέας οὐκ ἐδίωκεν, εὐθὺς δὲ ἐξ-έβαινεν 

ἐπὶ τοὺς πολεμίους τοὺς ἐν τοῖς ἄκροις τεταγμένους. οἵ 

δὲ ὁρῶντες ταῦτα ἐκο-λείπουσι τὰ ἄκρα. Ξενοφῶν δὲ, 
2 ΑΕ Ρ Ν 5 ν -" ,ὔ ; 5 [ ἐπεὶ ἑώρα τοὺς ἀμφὶ Χειρίσοφον πέραν ἤδη γενομένους, 

΄ -“ , Φ 

ἀπ-εχώρει ὡς τάχιστα πρὸς τὸ νῦν δια-βαῖνον στράτευμα 

καὶ γὰρ οἵ Καρδοῦχοι φανεροὶ ἤδη ἦσαν κατα-βαίνοντες 

εἰς τὸ πεδίον, ὡς ἐπι-θησόμενοι τοῖς τελευταίοις. καὶ 

Χειρίσοφος μὲν κατ-εῖχε τὰ ἄκρα, Λύκιος δὲ σὺν ὀλίγοις 

ἐπι-διώξας τοὺς πολεμίους ἔλαβε τὰ ὑπο-λειπόμενα τῶν 
᾽, Ν » Ψ 3 ΄σι ’ Ν. Ἂν πον σκευοφόρων, καὶ μετὰ τούτων ἐσθῆτά τε καλὴν καὶ ἐκ- 

’ Ἁ 3 [4 Ν ἃς ; [ « ; 

πώματα. καὶ ἐν τούτῳ τὰ μὲν σκευοφόρα τῶν Ελλήνων 

καὶ ὁ ὄχλος δι-έβαινε, Ξενοφῶν δὲ στρέψας πρὸς τοὺς 
Καρδούχους ἔθετο ἀντία αὐτοῖς τὰ ὅπλα, καὶ παρ-ἤγγειλε 

τοῖς λοχαγοῖς ποιήσασθαι τοὺς λόχους, καὶ ἰέναι πρὸς 
“- ’ὔ Ξ "ἢ Ν, Ν ΑΝ Ξ 

τῶν Καρδούχων" οὐραγοὺς δὲ ἐκέλευσε κατα-στήσασθαι 

πρὸς τοῦ ποταμοῦ. οἱ δὲ Καρδοῦχοι, ὡς ἑώρων τοὺς 
᾿ 3 [οὶ 

ὀπισθοφύλακας ὀλίγους ἤδη γενομένους, θᾶττον δὴ ἐπ- 

ἤἥεσαν ᾧδάς τινας ἄδοντες. 

“γγαηροηιοηῖς 70 ἐδὲ ῥασσασε οΥ ἐδὲ γεαγ-ρμαγά. «4 γιιδέ. 

ὋὉ δὲ Χειρίσοφος πέμπει παρὰ Ξενοφῶντα τοὺς πελ- 
Ν , ’ Ν ’ Ά, , "ὰ Ν 

ταστὰς καὶ σφενδονήτας καὶ τοξότας, καὶ κελεύει αὐτοὺς 

ποιεῖν ὅ τι ἂν ἐκεῖνος παρ-αγγέλλῃ. ὁ δὲ Ξενοφῶν ἰδὼν 

αὐτοὺς ἤδη δια-βαίνοντας, πέμψας ἄγγελον κελεύει αὐτοὺς 
μεῖναι ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ καὶ μὴ δια-βαίνειν" ὅταν δὲ οἱ 

»»». Ὁ ῳᾧ , Ιἐ φ ’; .« 

παρ᾽ ἑαυτῷ ἄρξωνται δια-βαίνειν, τότε ἐμ-βαίνειν ὡς δια- 



ὶ 
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βησομένους, πρόσω δὲ τοῦ ποταμοῦ μὴ προ-βαίνειν. τοῖς 
δὲ . ἴμεν ά λ “ δ) ὃ ’ ἐξ ΄“ ἐ παρ᾽ ἑαυτῷ παρ-ήγγειλεν, ἐπειδὴ σφενδόνη ἐξ-ικνοῖτο 

Ν 5 Ν ᾿ ει ᾿. “ “- » Ν ’ 9 

πρὸς αὐτοὺς καὶ ἀσπὶς Ψοφοῖ, θεῖν εἰς τοὺς πολεμίους 
μι Ν Ν ς ’ ς Υ Ἁ ε Ν 

ἐπεὶ δὲ οἱ πολέμιοι ἀνα-στρέψειαν, καὶ ὃ σαλπιγκτὴς 

σημήνειε τὸ πολεμικὸν ἐκ τοῦ ποταμοῦ, τότε πάντας 

ἀνα-στρέψαι καὶ δια-βαίνειν ὡς τάχιστα, ἣ ἕκαστος εἶχε ὦ Χ 91} Χ 
Ν ᾿ - » Ν Ω μὰ δ " [ἐς 

τὴν τάξιν: ἔλεγε δὲ ὅτι οὗτος ἔσοιτο ἄριστος, ὅστις 

πρῶτος ἐν τῷ πέραν γένοιτο. 

Τρε γμσε σμκοσεάς. «41 εγονς σαζεὶν. 

Οἱ δὲ Καρδοῦχοι, ὁρῶντες τοὺς λοιποὺς ὀλίγους ἤδη 
» 8, “ ΝΑ ’ Ἕν 

ὄντας, ἐνταῦθα δὴ ἐπ-έκειντο θρασέως καὶ ἤρχοντο σῴφεν- 
΄σ' ο, ἦ 

δονᾶν καὶ τοξεύειν. οἱ δὲ “Ἕλληνες παιανίσαντες ὥρμησαν 

δρόμῳ ἐπ᾽ αὐτούς" οἱ δὲ οὐκ ἐδέξαντο. ἐν τούτῳ ὁ σαλ- 
Ν ’ὔ ᾿ Ν Φ Ν , 9, οὗ 9, 

πιγκτὴς σημαίνει" καὶ οἱ μὲν πολέμιοι ἔφευγον πολὺ ἔτι 

θᾶττον" οἱ δὲ Ἕλληνες ἀνα-στρέψαντες ἔφευγον διὰ τοῦ 
“ ΄“-΄ Ἁ 

ποταμοῦ ὡς τάχιστα. τῶν δὲ πολεμίων οἱ μέν τινες 

ὁρῶντες ταῦτα πάλιν ἔδραμον ἐπὶ τὸν ποταμὸν καὶ τοξεύ- 
“- «ε 

ονὕτες ἔτρωσαν ὀλίγους τῶν Ἑλλήνων: οἱ δὲ πολλοὶ 

αὐτῶν ἔτι φανεροὶ ἦσαν φεύγοντες" οἱ δὲ ὑπὸ Χειρισό- 
’ ΄-- 

ῴου πρότερον πεμφθέντες παρὰ Ξενοφῶντα προ-ἤεσαν εἰς 

τὸν ποταμὸν προσωτέρω ἣ ἔδει, καὶ ὕστερον τῶν μετὰ 
»- ΄- Ψ ἵ, ᾿ ’ὔ’ , 5 Ἃ 

Ξενοφῶντος δι-έβησαν πάλιν" τούτων ὃδέ τινες ἐτρώθη- 

σαν ὑπὸ τῶν πολεμίων. 

Τῤὲ Ογεεξ: εμὶδ 7 ““γηιοηία. Ογεαΐ 71] οΥἹ “ποαυ. 

᾿Εντεῦθεν ἐπορεύθησαν διὰ τῆς ᾿Αρμενίας ἐπὶ τὸν Τη- 
, , .“ .- ὦ Ἕ “ ’ ΄, 

λεβόαν ποταμόν. ὕπαρχος δ΄ ἣν ταύτης τῆς χώρας Τιρί- 

7ο 

15 

δ8ο 

85 

βαζος, ὃς καὶ βασιλεῖ φίλος ἐγένετο. οὗτος εἶπεν. ὅτι 90 

βούλοιτο σπείσασθαι τοῖς “Ελλησι" καὶ ταῦτα ἔδοξε τοῖς 
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-“ “ 9 .] ΄“ στρατηγοῖς, καὶ ἐσπείσαντο. στρατοπεδευομένων δ᾽ αὐτῶν 
᾿ “ ΄“ “5 

ἐν τῇ χώρᾳ γίγνεται τῆς νυκτὸς χιὼν πολλὴ, ὥστε ἀπ- 
,ὔ κ ας »ἢ Ν Ν “ ’ὔ , . έκρυψε καὶ τὰ ὅπλα καὶ τοὺς ἀνθρώπους κατα-κειμένους 

ἘΔ Ν ’, ᾿, Ἰὼ ΄, ᾿ ψ » ᾿ ο5 καὶ ἡ χιὼν συν-επόδισε τὰ ὑποζγια. καὶ πολὺς ὄκνος ἣν 
4 3, ΄ 4 ᾿ ἀν-ίστασθαι" ἐπεὶ δὲ Ξενοφῶν ἐτόλμησεν ἀν-ἴστασθαι καὶ 

’ ν σχίζειν ξύλα, τάχα ἀνα-στάς τις καὶ ἄλλος ἀφ-ελόμενος 
Μ» ἐκείνου τὰ ξύλα ἔσχιζεν. ἐκ δὲ τούτου καὶ οἱ ἄλλοι 

ἀνα-στάντες πῦρ ἔκαιον. 

ΠΊαγε εομέϊπμοά. 117: : οὗ Ἰοης γαείϊησ. 

Ν . “Ὁ 7 “ Η ἢ ἂ “4. Ἃ 
ιοο Μετὰ ταῦτα ἐδόκει δια-σκηνῆσαι εἰς στέγας κατὰ τὰς 

΄ ες Ν ε “ ν» δὰ δ ΄“- "δὲ κώμας. ἐνθα δὴ οἱ στρατιῶται σὺν πολλῇ ἡδονῇ ἡεσαν ἐπὶ 

τὰς στέγας καὶ τὰ ἐπιτήδεια" καὶ ἐνταῦθα δι-ήγαγον τὴν 
’ ΄" εὐδὴς . ’ “ ’ Ν ’ ΄“΄ 3᾿ 8. 

νύκτα. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἐπορεύοντο διὰ χιόνος πολλῆς ἐπὶ 

τὸν Εὐφράτην ποταμὸν, καὶ δι-έβαινον αὐτόν αἱ δὲ 
᾿ 3 “ “ ἤ 5 , “Ὁ "» “ Ν 

Ιο5 πηγαὶ αὐτοῦ ἐλέγοντο οὐ πρόσω εἶναι. ἐντεῦθεν δὲ 
4 ’ ε ’ ο“ Ν ’ Ν Ν “ 

ἐπορεύοντο ἡμέραν ὅλην διὰ χιόνος, καὶ πολλοὶ τῶν 
᾽ τπὶ “-“ ᾿Ὶ 

ἀνθρώπων ἐβουλιμίασαν. Ξειοφῶν δὲ ἠγνόει ὅ τι τὸ 

πάθος εἴη. εἶπε δέ τις αὐτῷ ὅτι οἱ ἄνθρωποι βουλιμιῷεν, 
Ν “ ’, “ ’ ε Ν -- ΄“ καὶ ὅτι φαγόντες τι ἀνα-στήσοιντος ὃ δὲ Ξενοφῶν 

το ἀκούσας ταῦτα περι-ἥει περὶ τὰ ὑποζύγια, καὶ εἴ πού τι 
’ -“ “ “ 7, 

ὁρῴη βρωτὸν, δι-εδίδου τοῖς βουλιμιῶσιν. ἐπειδὴ δέ τι 

φάγοιεν, ἀν-ίσταντο καὶ ἐπορεύοντο. 

Τρὲν γεαὸρ απ “γριοημίαη οἰ ασε, δε σορῖθ αγὰ ἰεΓῈ ῥεοῤὶπας 

Πορευομένων δὲ Χειρίσοφος μὲν ἀφ-ικνεῖται ἀμφὶ 
, Ν Ἷ Ν Ἔ “ 

κνέφας πρὸς κώμην, καὶ κατατλαμβάνει γυναῖκας καὶ 

115 κόρας ὑδροφορούσας πρὸς τῇ κρήνῃ ἔμπροσθεν τοῦ 

ἐρύματος. αὗται ἠρώτων αὐτοὺς τίνες εἶεν. ὁ δὲ 
ε ν - 5 “ ’, Ν “Α 

ἑρμηνεὺς εἴπε ἸΠερσιστὶ ὅτι πορεύοιντο παρὰ βασιλέως 
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᾿Ὶ Ν , « 5» 3 “ " » 

πρὸς τὸν σατράπην. αἱ δὲ ἀπ-εκρίναντο ὅτι οὐκ εἴη 
“3 ΄“ 4 3 5 ’ Φ ᾽ὔ « Ν .] ᾿ 

ἐνταῦθα, ἀλλ᾽ ἀπ-έχοι ὅσον παρασάγγην. οἱ δὲ, ἐπεὶ 
μὰ " ὄψε ἦν, συν-εις-έρχονται πρὸς τὸν κωμάρχην εἰς τὸ ἔρυμα 120 

Ν -“ { , Ἃ ἊΝ “᾿  Ὗ. “-“ 

σὺν ταῖς ὑδροφόροις. Χειρίσοφος μὲν οὖν, καὶ ὅσοι τῶν 
““ Ι ““ 

στρατιωτῶν ἐδυνήθησαν, ἐνταῦθα ἐστρατοπεδεύσαντο, 

τῶν δὲ ἄλλων οἱ μὴ δυνάμενοι ἀφ-ικνεῖσθαι ἐνταῦθα 

ἐνυκτέρευσαν ἄσιτοι καὶ ἄνευ πυρός" καὶ ἐνταῦθά τινες 

τῶν στρατιωτῶν ἀπ-ώλοντο. 125 

δι 7εγίηρς ἰπ ἐδὲ σποαυ, 
’ 

᾿Ελείποντο δὲ καί τινες, οἵ μὲν δι-εφθαρμένοι τοὺς 
εἰ Ν 5 “ ’ ε Ν “ , Ν 

ὀφθαλμοὺς ὑπὸ τῆς χιόνος, οἱ δὲ ἀπο-σεσηπότες τοὺς 

δακτύλους τῶν ποδῶν ὑπὸ τοῦ ψύχους. ἦν δὲ τοῖς μὲν 

ὀφθαλμοῖς ἐπικούρημα τῆς χιόνος, εἴ τις μέλαν τι ἔχων 

πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν πορεύοιτο, τοῖς δὲ ποσὶν, εἴ τις κινοῖτο 130 
, Ν ε 7 Ν ΟἿ. ’ Ν ς 7 

καὶ μηδέποτε ἔχοι ἡσυχίαν, καὶ εἰ ὑπο-λύοιτο τὰ ὑποδή- 

ματα τὴν νύκτα. εἰ δέ τινες ἐκοιμῶντο ὑπο-δεδεμένοι, οἱ 
ὩΨΡ̓ῬΙ 4 δ 5 ΑΝ , Ἂ Ν ε 7 
ἱμάντες εἰς-εδύοντο εἰς τοὺς πόδας, καὶ τὰ ὑποδήματα 

περι-επήγνυτο" καὶ γὰρ, ἐπειδὴ τὰ ἀρχαῖα ὑποδήματα ἐπ- 
“ τ 

ἐλιπεν αὐτοὺς, ἐποίησαν καρβατίνας ἐκ τῶν νεοδάρτων 125 

βοῶν. 

Τρὲ οἱοξ γοῆιδε ἐο ῥγοζεεά. Τὸ θἤθρην ζο ΐοαυ ἵπ ῥμγαμ δ) ὀμὲ 
αν ῥεὲ ἰο ἤῥοδέ. 

Διὰ ταῦτα οὖν ὑπ-ελείποντό τινες τῶν στρατιωτῶν" καὶ 
9 ’ [. ᾽ὔ » ϑν , 3 ’, 

ἰδόντες μέλαν τι χωρίον εἴκαζον τὴν χιόνα αὐτόθι τετη- 
7 ἃ ΄, 3 

κέναι" καὶ ἐτετήκει διὰ θερμήν τινα κρήνην, ἣ πλησίον ἦν 

ἀτμίζυσα ἐν νάπῃ. ἐνταῦθα οὖν ἐκάθηντο, καὶ οὐκ τ,ο 
ἔφασαν πορεύεσθαι. ὁ δὲ Ξενοφῶν ἐδεῖτο αὐτῶν μὴ 

ϑ , ἀπο-λείπεσθαι, λέγων ὅτι πολλοὶ πολέμιοι ἕποιντο' τέλος 
Ε, 
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δὲ καὶ ἐχαλέπαινεν. οἱ δὲ ἐκέλευον κτείνειν" οὐ γὰρ 
ἔφασαν δύνασθαι πορευθῆναι. ἐνταῦθα ἔδοξε κράτιστον 
αν “ Ν ε ’ ’, “ νας εἶναι φοβῆσαι τοὺς ἑπομένους πολεμίους, ὅπως μὴ ἐπ- 

7 ΄σ ’ Ν Ν ίοιεν τοῖς κάμνουσι. καὶ ἦν μὲν σκότος ἤδη, οἱ δὲ 
’ ’ “ Ν. 

πολέμιοι προς-ἤεσαν πολλῷ θορύβῳ. ἔνθα δὴ οἱ ὀπισθο- 

φύλακες ἐξε-αναστάντες ἔδραμον εἰς τοὺς πολεμίους" οἱ δὲ 
’ “ 

κάμνοντες, ἀνα-κραγόντες ὅσον ἐδύναντο, ἔκρουσαν τὰς 
5 ΄ Ν Ν , ς Ν 7 ᾽ .» ἀσπίδας πρὸς τὰ δόρατα. οἱ δὲ πολέμιοι δείσαντες ἢκαν 

ἑαυτοὺς κατὰ τῆς χιόνος εἰς τὴν νάπην, καὶ οὐδεὶς ἔτι 

ἐφθέγξατο οὐδέν. 

Οβεϊγίεοῤῥις εοπάμείς ἐδε σἰεξ ἰο ἐδε ἰϊασες. «ΑἹ Μπά 
φμαγίε 5. 

Καὶ Ξενοφῶν μὲν καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἐπορεύοντο" τῇ δ᾽ 
ε ’ « Ν --- ΄-“ ’ κ᾿ Ν “ ΄“΄ 

ὑστεραίᾳ ὁ μὲν Ξενοφῶν πέμψας πρὸς τοὺς ἀσθενοῦντας 

τοὺς νεωτάτους ἐκέλευεν ἀναγκάζειν αὐτοὺς προ-ϊέναι, 

Χειρίσοφος δὲ πέμπει τινὰς ἐκ τῆς κώμης σκεψομένους 

πῶς οἱ τελευταῖοι ἔχοιεν. οἱ δὲ παρ-ἔδοσαν μὲν τούτοις 
Ἀ " “ ; φνῃ Ν , Ξ 5 Ν -,: 

τοὺς ἀσθενοῦντας κομίζειν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον" αὐτοὶ δὲ 

ἐπορεύοντο, καὶ ἦλθον εἰς τὴν κώμην ἔνθα Χειρίσοφος 

ηὐλίζετο. καὶ Χειρίσοφος μὲν αὐτοῦ ἔμενεν, οἱ δὲ ἄλλοι 

στρατηγοὶ δι-έλαχον ἀλλήλοις τὰς κώμας, ἂς ἑώρων, 

ἕκαστοι ἔχοντες τοὺς ἑαυτῶν ἄνδρας. 

“4 η»ιεπίαπ ῥοισες. Βαγίεν-αυἷἱπε απάὰ τιαηπηΓ τ ἀγίπλίης. 

5 Χ ΄ “ ΄, ε νιν “ ΄ 
Εν δὲ ταύταις ταῖς κώμαις αἱ οἰκίαι ἦσαν κατάτγειοι, 

Μ Ν Ν ΄, “ ’ Ἷ ἈΝ ᾽ ΄“ 

ἔχουσαι τὸ μὲν στόμα ὥσπερ φρέατος, κάτω δὲ εὑρειαι" 
Ν ΄“ .- « ’ «ε ν ΡῚ Ν Φ « Ν 

καὶ τοῖς μὲν ὑποζυγίοις αἱ εἴσοδοι ὀρυκταὶ ἦσαν, οἱ δὲ 
» , “" ἷ ΄ ᾿] Ν οὐὖν ὡς , ὙΨ 

ἄνθρωποι κατ-έβαινον ἐπὶ κλίμακος. ἐν δὲ ταῖς οἰκίαις 
“δ “ . ἤ » ἈΝ Ν Ν ᾿ 

ἦσαν αἷγες, οἷες, βόες, ὄρνιθες, καὶ τὰ ἔκγονα τούτων" 



ἐ ὦ 
. ἘΡ 
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τὰ δὲ κτήνη πάντα ἔνδον ἐτρέφετο χιλῷ. ἧσαν δὲ καὶ 

πυροὶ καὶ κριθαὶ καὶ ὄσπρια καὶ οἷνος κρίθινος ἐν κρατῆρσιν" 

ἐν οἷς καὶ αὐταὶ αἱ κριθαὶ ἐν-ῆσαν. καὶ κάλαμοι ἐν-έκειντο 
“-“ 

αὐτοῖς, οἱ μὲν μείζους, οἱ δὲ ἐλάττους" τούτους δὲ λάβοντες 
Ν 3 ’ 

εἰς τὸ στόμα ἔμυζον, καὶ ὁ οἷνος ἦν πάνυ ἄκρατος, εἰ μή 
᾿ , ῳ πον ς , , γ᾿ ἢ 

τις ἐπι-χέοι ὕδωρ᾽ ἐπεὶ ὃέ τις συν-εθισθείη αὐτῷ, πάνυ 
τ δ, ᾿ 
ἡδὺς ἣν. 

“γγίυαὶ αὐ δὲ Ῥῥασὶν. {δὲ ἐηθη1»} οσεμόγ» ἐδὲ ῥεῖσῥίς. 

᾿Ενταῦθα ἔμειναν ἡμέρας πολλάς" μετὰ δὲ τοῦτο ἐπο- 
, Ν Ν ἦν ’ . ἌΡΕΟ, " Ν ““ ᾿ Ν 

ρεύθησαν παρὰ τὸν Φᾶσιν ποταμόν. ἐπὶ δὲ τῇ εἰς τὸ 
’ὔ [4 ΔῸΣ «α, , ᾽ “ ΠΕ Ἂ ἣν ; 

πεδίον ὑπερβολῇ ἀποηντησαν αὐτοῖς Χάλυβες καὶ 'Γάοχοι 
ἈΝ ΄ 

καὶ Φασιανοί. Χειρίσοφος δὲ, ἐπεὶ κατ-εῖδε τοὺς πολε- 

μίους ἐπὶ τῇ ὑπερβολῇ, ἐπαύσατο πορευόμει᾽ος" καὶ συγ- 

καλέσας τοὺς στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς ἔλεξεν ὧδε" “Οἱ 
Ἁ , ε δι ’ Ν ς ᾿ Ν “ μὲν πολέμιοι, ὡς ὁρᾶτε, κατ-έχουσι τὰς ὑπερβολὰς τοῦ 

ὄρους" ἐμοὶ μὲν οὖν δοκεῖ παρ-αγγεῖλαι μὲν τοῖς στρα- 

τιώταις ἀριστοποιεῖσθαι, ἡμᾶς δὲ βουλεύεσθαι εἴτε τή- 

μερον εἴτε αὔριον δοκεῖ ὑπερ-βάλλειν τὸ ὄρος." ““᾿᾽Εμοὶ 

δέ γε," ἔφη ὁ Κλεάνωρ, “δοκεῖ ὡς τάχιστα ἰέναι ἐπὶ 
Ν᾽ Ν 3 Ν ’, κ᾿ Ν « Ἷ Ψ 

τοὺς ἄνδρας. εἰ γὰρ δια-τρίψομεν τήνδε τὴν ἡμέραν, οἵ 

τε νῦν ἡμᾶς ὀρῶντες πολέμιοι ἔσονται θαρραλεώτεροι, καὶ 

ἄλλοι πλείους τούτων προς-γενήσονται.᾽" 

4 71εἰ μ. σἰεαὶ α αὐαν οὐδ ἐδ γιομπέαίη."ἢ 

. Μετὰ τοῦτον Ξενοφῶν εἶπεν᾽ “᾿Εγὼ δὲ οὕτω γι- 

γνώσκω. εἰ μὲν ἀνάγκη ἐστὶ μάχεσθαι, δεῖ τοῦτο παρα- 
“ ε ,ὕ δ -- 

σκευάσασθαι, ὅπως ὡς κράτιστα μαχούμεθα εἰ δὲ βου- 

λόμεθα ὡς ῥᾷστα ὑπερ-βάλλειν τὸ ὄρος, τοῦτο δεῖ 
’ 

σκέψασθαι, ὅπως ὡς ἐλαχίστους ἄνδρας ἀπο-βάλωμεν. 
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52 ΘΕΙΕΟΤΙΟΝΘ ΕΚΟΜ ΧΕΝΟΡΗΟΝ, 

πολὺ οὖν κρεῖττόν μοι δοκεῖ πειρᾶσθαι κλέψαι τι τοῦ 
“ ’ »ν ’, “Ἃ, , Ν 5 Ν ’ ἐρήμου ὄρους λαθόντας, ἢ μάχεσθαι πρὸς ἰσχυρὰ χωρία 

ΝΥ , Ν , Ν ε 55. 7 καὶ ἄνδρας παρ-εσκευασμένους. καὶ κλέψαι δὲ οὐκ ἀδύ- 

νατόν μοι δοκεῖ εἶναι, ἐπεὶ ἔξ-εστιν ἡμῖν ἰέναι νυκτὸς, 
“ δ ο Φ, ὧὦ ε ΄, 3) ὥστε μὴ ὁρᾶσθαι ὑπερ-βαίνοντας. 

. ᾿ 

Μαείμαὶ ὀαηίογ δείαυεο Οβεϊγίτοῤῥμς ἀπά Χεποῤῥοῆ. 

““᾿Ατὰρ τί ἐγὼ συμ-βάλλομαι λόγους περὶ κλοπῆς ; 
Μ Ν “" ’ὔ 93 ’ ς ,ο Ν " 

ἔγωγε γὰρ, ὦ Χειρίσοφε, ἀκούω ὑμᾶς τοὺς Λακεδαιμονίους 
5 ΧλᾺ 3 , - “ Ν ᾽ ᾿] Ἁ Ὁ 

εὐθὺς ἐκ παίδων μελετᾶν κλέπτειν, καὶ οὐκ αἰσχρὸν εἶναι 

ἐν ὑμῖν, ἀλλὰ καλὸν κλέπτειν ὅσα νόμος μὴ κωλύει, 

ὅπως δὲ ὡς κράτιστα κλέπτητε, νόμιμόν ἐστιν ὑμῖν μαστι- 
κ Ρ.Σ “- ’ “ Φ ’ , 

γοῦσθαι, ἐὰν ληφθῆτε κλέπτοντες. νῦν οὖν καιρός σοί 

ἐστιν ἐπι-δείξασθαι τὴν παιδείαν, καὶ φυλάξασθαι μὴ 
ληφθῶμεν κλέπτοντές τι τοῦ ὄρους, ὅπως μὴ πληγὰς λά- 

βωμεν." ““᾿Αλλὰ μέντοι," ἔφη ὁ Χειρίσοφος, “ καὶ ἐγὼ 
τ 7 ἔν. δὰ "» .» ὔ Ν Φ ἤ 'ς ’ 
ἀκούω ὑμᾶς τοὺς ᾿Αθηναίους δεινοὺς εἶναι κλέπτειν τὰ δημό- 

“ “ 3 ν «Ὡς ΄, ἈΝ ΄ 2) 
σια" ὥστε ὥρα ἐστὶ καὶ σοὶ ἐπι-δείκνυσθαι τὴν παιδείαν. 

“Τρ ἐηοριν πιμσὶ ὧς ἀϊἰοάσεά. Κγοϊωπίεεγς ΚΓ ἐδε πυογά." 

“Ἐγὼ μὲν τοίνυν, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, “ ἕτοιμός εἰμι, 

ἔχων τοὺς ὀπισθοφύλακας, ἰέναι κατα-ληψόμενος τὸ ὄρος. 
ἔχω δὲ καὶ ἡγεμόνας" τούτων δὲ πυνθάνομαι ὅτι τὸ 

ὄρος οὐκ ἄβατόν ἐστι, ἐλπίζω δὲ τοὺς πολεμίους οὐκέτι 

μενεῖν, ἐπειδὰν ἴδωσιν ἡμᾶς ἐπὶ τῶν ἄκρων" οὐδὲ γὰρ νῦν 

ἐθέλουσι κατα-βαίνειν εἰς τὸ ἴσον ἡμῖν.᾽" ὁ δὲ Χειρίσοφος 

εἶπε ““ Καὶ τί δεῖ σὲ ἰέναι καὶ λιπεῖν τὴν ὀπισθοφυλα- 

κίαν; ἀλλὰ πέμψον ἄλλους, ἐὰν μή τινες φαίνωνται 

ἐθελονταί." ἐκ τούτου ἐθελονταὶ ἐφαίνοντο πολλοί" καὶ 
ἐποιήσαντο σύνθημα, ὁπότε ἔχοιεν τὰ ἄκρα, πυρὰ καίειν 

πολλά. 
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ΤΡὲ Ογεοῖξς σαΐπ δὲ δοῖσῥίς. (Οογιγογίαδίς χιαγίογ:. 

Ἐ δὴ δὲ Ν ν: ᾿ς: ς Ν θέ .] 4 ι πειδὴ δὲ νὺξ ἐγέι'ετο, οἱ μὲν ταχθέντες ἀπ-ήρχοντο, 
, Ν » ε ΦΞ Ὁ ε: ’ [ 

καὶ κατ-έλαβον τὸ ὄρος" οἱ δὲ ἄλλοι ἀντεπαύοντο. ἅμα 
᾿ ᾿ , ἧς 

δὲ τῇ ἡμέρᾳ Χειρίσοφος μὲν ἣγε κατὰ τὴν ὁδὸν, οἱ δὲ 
’ Ἁ "» 5» ἰς ᾿ Ν Ν Ν κατα-λαβόντες τὸ ὄρος ἐπ-ἥεσαν κατὰ τὰ ἄκρα. καὶ 

οὗτοι συμ-μιγνύασι μέρει τῶν πολεμίων, καὶ οἱ “Ἕλληνες 

νικῶσι καὶ διώκουσιν αὐτούς. ἐν τούτῳ οἱ μὲν πελτασταὶ 
΄“ ε ’ “ 

τῶν Ἑλλήνων ἔθεον ἐκ τοῦ πεδίου πρὸς τοὺς παρα-τεταγ- 
; “- 

μένους, Χειρίσοφος δὲ ἐφ-είπετο σὺν τοῖς ὁπλίταις, οἱ δὲ 

λοιποὶ τῶν πολεμίων, ἐπειδὴ ἑώρων τούτους ἡττωμένους, 
Ν 

ἔφευγον" οἱ δὲ Ἕλληνες, θύσαντες καὶ στησάμενοι τρό- 

παιον, κατ-έβησαν πάλιν εἰς τὸ πεδίον, καὶ ἦλθον εἰς 

κώμας μεστὰς πολλῶν ἐπιτηδείων. 

ἡΜΗομπίαϊη ζογέγεσσος οΥ 06 Ἰαοοῤὶ. 

ΝΜ ᾿ 

Εκ δὲ τούτων ἐπορεύθησαν εἰς Ταόχους" καὶ τὰ ἐπι- 
ῇ " ΄ » . Ν ες Ν ’ }] Ν 

τήδεια ἐπ-έλιπεν" οἱ γὰρ Τάοχοι ᾧὠκοὺυν χωρία ἰσχυρὰ, 
Ἂ ἄν; ΨΞ , Ἂς, ἐπ - Ν Ὁ 5 ΄ εἰς ἃ ἀν-εκομίσαντο πάντα τὰ ἐπιτήδεια. ἐπεὶ δὲ ἀφ-ίκοντο 

ΜᾺ - πρὸς χωρίον τι, ἐν ᾧ καὶ ἄνδρες ἦσαν καὶ γυναῖκες καὶ 

κτήνη πολλὰ, Χειρίσοφος λέγει τῷ Ξενοφῶντι ““ Τοῦτο 

τὸ χωρίον αἱρετέον ἐστὶν ἡμῖν" τῇ γὰρ στρατιᾷ οὐκ ἔστι 

τὰ ἐπιτήδεια, εἰ μὴ ληψόμεθα τὸ χωρίον." ἐνταῦθα δὴ 
3 ’ Ἄ, ᾿ - “- 5" “- ’ ΄, 
ἐβουλεύοντο" καὶ τοῦ Ξενοφῶντος ἐρωτῶντος τί κωλύοι 

᾿ “-“ αὐτοὺς εἰς-ελθεῖν, ὁ Χειρίσοφος εἶπεν ““ Αὕτη μία ἐστὶ 
, ἃ [ο [ “ πάροδος, ἣν ὁρᾷς" ὅταν δέ τις πειρᾶται ταύτῃ παρ-ἰέναι, 

οἱ πολέμιοι κυλινδοῦσι λίθους ὑπὲρ ταύτης τῆς πέτρας, 
Ν Ν ΄- 

καὶ συν-τρίβουσι καὶ σκέλη καὶ πλευρὰς τῶν στρατιω- 

τῶν." , 
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ῃά ΘΕΓΙΕΟΤΊΙΟΝΒΘ ΕΚΟΜ ΧΕΝΟΡΠΟΝ. 

Γγοῤαγαίοης Κ07 σἱογηιΐσ {δὲ 7υγί. 

“᾿Αλλὰ, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, “τὸ χωρίον, ὃ δεῖ ἡμᾶς 

διτελθεῖν, σχεδὸν τρία ἡμίπλεθρά ἐστι τούτον δὲ ὅσον 

πλέθρον δασύ ἐστι πίτυσι μεγάλαις, ὑφ᾽ αἷς ἑστηκότες 
“ "ΟΝ ΟΣ ’ “" κ “-“ ’ ’ 

ἄνδρες οὐδὲν ἂν πάσχοιεν ὑπὸ τῶν κυλινδουμένων λίθων. 
Ἀ Ν , ’ ’ « « ’ «ε “ 

τὸ δὲ λοιπὸν χωρίον γίγνεται ὡς ἡμίπλεθρον, ὁ δεῖ παρα- 

δραμεῖν, ὅταν οἱ πολέμιοι λήγωσι βάλλοντες τοὺς λίθους. 
’ Φ Φ “ ν᾿, ἤ ΝΟ, δὺ - 

πορευώμεθα οὖν ἐνταῦθα, ἔνθεν δεήσει ἡμῖν παρα-δραμεῖν 
, - “Ν 33 

μικρόν τι, καὶ ῥάδιον ἔσται ἀπ-ελθεῖν, ἐὰν βουλώμεθα. 

ἐντεῦθεν ἐπορεύοντο Χειρίσοφος καὶ Ξενοφῶν καὶ Καλλί- 
, ἈΝ Ν “ » 9 -“ φΝ 

μαχος λοχαγός" καὶ μετὰ τοῦτο ἄνθρωποι ἀπ-ῆλθον ὑπο 

τὰ δένδρα ὡς ἑβδομήκοντα, οὐκ ἀθρόοι, ἀλλὰ καθ᾽ ἕνα, 
ο' ’ «ς 55. ἡ 

ἕκαστος φυλαττόμενος ὡς ἐδύνατο. 

δίγαίασο 9 Οαἰἑνιαοῤια. {ῤὲ ὥογὶ ἰαζεθ. «4 ἀνεαύζεὶ σεεπε. 

Ἔνθα δὴ Καλλίμαχος μηχανᾶταί τι. προ-έτρεχε δύο ἢ 
“- 34 Ὁ ᾿ς ἩΠΡΝ ν τρία βήματα ἀπὸ τοῦ δένδρου, ὑφ᾽ ᾧ αὐτὸς ἦν" ἐπειδὴ δὲ 

΄-“ Ν 

οἱ λίθοι φέροιντο, ἀν-εχώρει εὐπετῶς" ἐπεὶ δὲ προ-δράμοι, 
’ “Ὁ ’ ε' “ «ε 5 ’ 7 

πλέον ἢ δέκα ἅμαξαι πετρῶν ἑκάστοτε ἀν-ηλίσκοντο, ὁ 
Ἀ ΄“ Δ, 

δὲ ᾿Αγασίας, δείσας μὴ οὐ πρῶτος αὐτὸς παρα-δράμοι εἰς 
-“ - “ 

τὸ χωρίον, ὁρμᾶται μόνος, καὶ παρ-έῤχεται πάντας τοὺς 
«ε ’ ε Ν ᾿' Ῥ'. δὰ Φιντν, ’ . 

ἑταίρους. ὁ δὲ Καλλίμαχος, ὁρῶν αὑτὸν παρ-ιόντα, ἐπι- 

λαμβάνεται αὐτοῦ τῆς ἴτυος" ἐν δὲ τούτῳ ᾿Αριστώνυμος 

παρα-τρέχει αὐτοὺς, καὶ μετὰ τοῦτον Εὐρύλοχος" καὶ 
[τ ες “ Ν , ΕΙ “ Ν Ν Φ , 

οὕτως αἱροῦσι τὸ χωρίον. ἐνταῖθα δὴ δεινὸν ἣν θέαμα. 

αἱ γὰρ γυναῖκες ἔρριπτον τά τε παιδία καὶ ἑαυτὰς κατὰ 
΄σ “- Ν ε Ν 4 ΄ 3 ΝΜ Ν τῶν πετρῶν, καὶ οἱ ἄνδρες ἐποίουν ταὐτά. ἔνθα δὴ 

’; .] ὰ ΄-“ ’ὔ , λοχαγύς τις ἰδών τινα τῶν πολεμίων κατα-ρρίψοντα 
ε ᾿ κ᾿ " κ ς , δέχ, 
ἑαυτὸν, στολὴν ἔχοντα καλὴ", ἐπιτλαμβάνεται αὐτὴν ὁ 

ἢ 

οκ  Ἡ ΠΝ Ῥοττκο 
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“-“ οὖ Μ , 

δὲ ἐπι-σπᾶται τὸν λοχαγόν" καὶ ἀμφότεροι ᾧχοντο κατὰ 

τῶν πετρῶν φερόμενοι καὶ ἀπ-έθανον. ἐντεῦθεν ἄνθρωποι 

μὲν πάνυ ὀλίγοι ἐλήφθησαν, βόες δὲ καὶ ὄνοι πολλοὶ καὶ 

πρόβατα. 

“γηϊυαὶ αἱ Ογριμας. “Τρὲ σοῦ, ἐδὸ “θα! 

᾿Εντεῦθεν ἐπορεύθησαν διὰ Χαλύβω"", καὶ ἀφ-ίκοντο 

ἐπὶ Λρπασον ποταμόν' ἐντεῦθεν δὲ ἦλθον πρὸς πόλιν 
ἃ . ων ’ 5 ’ ΄σ΄ ᾽ὔ 

μεγάλην, ἣ ἐκαλεῖτο ΤΓυμνίας, ἐκ ταύτης τῆς πόλεως 
ς “- ’ » , ες ΧῸΝ ΟΝ ν Ν 
ὁ τῆς χώρας ἄρχω! πέμπει ἡγεμόνα τοῖς Βλλησιν᾽ ἐλθὼν 

Ἁ ΄ “ 

δὲ ἐκεῖνος εἶπεν ὅτι ἄξοι αὐτοὺς πέντε ἡμερῶν εἰς χωρίον 

ὅθεν ὄψοιυτο θάλατταν. ὁ δὲ ἡγεῖτο αὐτοῖς: καὶ ἀφ- 
“ “ ; ἊΝ “ 

ικνοῦνται ἐπὶ τὸ ὄρος τῇ πέμπτῃ ἡμέρᾳ" ὄνομα δὲ τῷ ὄρει 
ον 4 Ἂ Ν ἂς ε “- ἘΠ Χ ἌΝ “ » 

ἣν Θήχης. ἐπεὶ δὲ οἱ πρῶτοι ἐγένοντο ἐπὶ τοῦ ὄρους 
ἈΝ ΄ Ἂς ’ Ν Υς 5 4 . 

καὶ κατ-εῖδον τὴν θάλατταν, κραυγὴ πολλὴ ἐγένετο. ὁ 

δὲ Ξενοφῶν καὶ οἱ ὀπισθοφύλακες ἀκούσαντες ὠήθησαν 

πολεμίους ἐπι-τίθεσθαι τοῖς ἔμπροσθεν. ἐπειδὴ δὲ βοὴ 
, ἙΝ Ν ε Ἂν Ἢ ’ Μ ΜΝ δι ςωδὲ 

πλείων ἐγίγνετο, καὶ οἱ ἀεὶ ἐπ-ιόντες ἔθεον δρόμῳ ἐπὶ 
Ν ὮΝ." “ ῷ » ἊΝ “ »- “- -“»ὕὔ 

τοὺς ἀεὶ βοῶντας, ἐδόκει δὴ τῷ Ξενοφῶντι μεῖζόν τι 

εἶναι" καὶ ἀνα-βὰς ἐφ᾽ ἵππον καὶ ἀνα-λαβὼν τοὺς ἱππέας 

παρ-εβοήθει. καὶ τάχα δὴ ἀκούουσι τῶν στρατιωτῶν 
39 

βοώντων “θάλαττα, θάλαττα, καὶ παρα-κελευομένων 

ἀλλήλοις. 

.7ον οΥ ἐδὸ Ογεεξς. «4 σιμά «υο]Ϊ γεαυαγάρά, 

Ἔνθα δὴ πάντες ἔθεον, καὶ τὰ ὑποζύγια καὶ οἱ ἵπποι 
᾿ ἵ » Ν Ν , Σ , ΒΟ Ν " ἠλαύνοντος ἐπεὶ δὲ πάντες ἀφ-ίκοντο ἐπὶ τὸ ἄκρον, 

“ ’ 

ἐνταῦθα δὴ περιτέβαλλον ἀλλήλους καὶ στρατηγοὺς καὶ 
Ν ’ Ν 5 ΔᾺ ε “- ’ὔ 

λοχαγοὺς δακρύοντες" καὶ εὐθὺς οἱ στρατιῶται φέρουσι 

λίθους καὶ ποιοῦσι κολωνὸν μέγαν. μετὰ ταῦτα οἱ “Ἑλλη- 

νες ἀπο-πέμπουσι τὸν ἡγεμόνα δῶρα δόντες αὐτῷ, ἵππον 

280 

28 ̓  

200 

οι 
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Κῶ :] ΄“ Ν ᾿ Ν Ἀ εἶ ’ ἂ᾿ 
καὶ φιάλην ἀργυρᾶν καὶ σκενὴν ἹΤερσικὴν καὶ χρήματα 
ς Ν᾿ ’, }] “-“ ’ ῷφῷ' Ψ - Ν Ν. [4 

3200 ὁ δὲ δείξας αὐτοῖς κώμην, οὗ ἔδει σκηνεῖν, καὶ τὴν ὁδὸν 
ες ΄“ 

ἣν πορεύσοιντο εἰς Μάκρωνας, ᾧχετο τῆς νυκτός. 

1ῤὲ (Οὐοἱεῤίαης δὰγ ἐδὲ αὐαγ. «4 ῥέὲἐδν αὐάγεῖ. ἐο ἐδὲ «οἱάϊεογε. 

᾿Εντεῦθεν οἱ “ἕλληνες ἐπορεύοντο διὰ Μακρώνων" οἱ 

δὲ Μάκρωνες παρ-ἤγαγον αὐτοὺς ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐπὶ 
Ν , “ ᾽ κ᾿ ς.- ν " χα, ττ. κλου 

τὰ Κόλχων ὅρια, ἐνταῦθα ἣν ὄρος μέγα, καὶ ἐπὶ τούτου 
ε ΨΟΨ , μιὰ Ν δι Ἂς “ ε 

805 οἱ Κόλχοι παρα-τεταγμένοι ἦσαν. καὶ τὸ μὲν πρῶτον οἵ 
“ -“ 

Ελληνες ἀντι-παρ-ετάξαντο φάλαγγα" ἔπειτα δὲ ἔδοξε τοῖς 
- “-“ 93 ’ Ν ’ »“-- “ Ἂν στρατηγοῖς ποιῆσαι ὀρθίους τοὺς λόχους, Ξενοφῶν δὲ 

“ο .ν Ἄ-. ἢ Ν ν ἡ 5 Ν “ Ὁ Κ΄ “- 

ἀπ-ιὼν ἐπὶ τὸ εὐώνυμον ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ ἔλεγε τοῖς στρα- 
, ᾿ ΞΕ Ω ἃ λλεΣ ὦ , " ΄ 

τιώταις Ανδρες, οὗτοι οὺς ὁρᾶτε μόνοι ἔτι κωλύουσιν 
Ἐν Ν ᾿ς “Ἂν “" Ν , 3 ὔ 5 ’ 

310 ἡμᾶς τὸ μὴ ἡδη εἶναι, ἔνθα πάλαι ἐσπεύδομεν ἀφ-ικέσθαι. 
, “} ; . “τὰ κ '-- ὃ» τούτους, ἐὰν πως δυνώμεθα, δεῖ καὶ ὠμοὺς κατα-φαγεῖν. 

οι ΟΣ ἐδ οπθῦιγ. Ἐζεοῖς οΥ ῥοϊτοποις ῥοπεν. 

9 ν Ν .“" ᾿Ὶ , “ “ , Α “ 

ἔπει δὲ ἕκαστοι ἐγένοντο ἐν ταῖς χώραις, καὶ ἐποι- 
’ ᾽ ’ Ν. ’ ε .Ν ’ σαντο ὀρθίους τοὺς λόχους, οἱ στρατηγοὶ παρτ-ήγγειλαν 

εὔχεσθαι τοῖς θεοῖς. εὐξάμενοι δὲ καὶ παιανίσαντες ἐπο- 
’ὔ « Ν ᾿ « ἥᾺ 5 οΥ̓ ’ ’ 

215 ρεύοντο. οἱ δὲ πολέμιοι, ὡς εἶδον αὐτοὺς δρόμῳ θέοντας, 

ἔφευγον. οἱ δὲ Ἕλληνες ὑπερ-βάντες τὸ ὄρος ἐστρατο- 
’ ς3 ἤ “ Ν ’ 4 ,ὕ 

πεδεύσαντο ἐν κώμαις πολλαῖς καὶ μέσταις ἐπιτηδείω». 
4 ’ Ν, Ὁ ᾿] ’ ἈΝ “ “ “-“ 

καὶ σμηνηὴ πολλὰ ἣν αὐτόθι" καὶ ὅσοι τῶν στρατιωτῶν 
» ΄-“ ’ ᾽ “ ͵ Μ Ν ᾿] Ἁ 

ἔφαγον τῶν κηρίων, πάντες ἐγίγνοντο ἄφρονες, καὶ οὐδεὶς 

320 ἐδύνατο ἵστασθαι ὄρθος. οὕτω δὲ πολλοὶ ἔκειντο, ὥσπερ 

τροπῆς γεγενημένης, καὶ πολλὴ ἦν ἀθυμία" τῇ δ᾽ ὑ ί βοπῆς γεγενημένης, καὶ πολλὴ ἦν ἀθυμία" τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ 
οὐδεὶς μὲν ἀπ-έθανε, ἀμφὶ δὲ τὴν αὐτὴν ὥραν ἀν-εφρόνουν᾽ 

Ν ᾿ 
τρίτῃ δὲ καὶ τετάρτῃ ἡμέρᾳ ἀν-ίσταντο, ὥσπερ φάρμακον 
πεπωκότες. 
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“ γῖυαὶ αἱ Τγαῤεξς. Γερϊυαὶ ρα». 
᾽ -- "» “-“ 

Εντεῦθεν δὲ ἦλθον ἐπὶ θάλατταν εἰς Τραπεζοῦντα, 325 
« “ ΄ 

πόλιν Ελληνίδα ἐν τῇ Κόλχων χώρᾳ. ἐνταῦθα ἐποίησαν 
“Ὁ Ἁ “ " 

ἀγῶνα γυμνικὸν ἐν τῷ ὄρει, ἔνθαπερ ἐσκήνουν. εἵλοντο 
“- ἃ 

δὲ Δρακόντιον Σπαρτιάτην καθειστάναι τὸν ἀγῶνα, καὶ 

ἐκέλευον αὐτὸν δεῖξαι ὅπου δέοι τρέχειν. ὁ δὲ δείξας τὸν 
΄ ’ : , 

λόφον, ἐν ᾧ εἱστήκεσαν, εἶπεν “Οὗτος ὁ λόφος κἀλ- 330 

λιστος ἔσται τῷ ἀγῶνι. “Πῶς οὖν," ἔψασαν, “ δυνή- 
’ Ψ ᾿ς [ “- Ν , 3) ς Ν 

σονται παλαίειν ἐν χώρᾳ οὕτω σκληρᾷ καὶ δασείᾳ;᾽ ὁ δὲ 
« ΄- 493 ΄' 

εἶπεν", ““Ὃ κατα-πεσὼν μᾶλλόν τι ἀνιάσεται.᾽ καὶ παῖδες 

μὲν πολλοὺ τῶν αἰχμαλώτων ἠγωνίζοντο, Κρῆτες δὲ 
’ “ἍἋ « Ν ἐγ ».. ᾿ Ν Ν πλείους ἣ ἑξήκοντα ἔθεον' πάλη δὲ ἣν καὶ πυγμὴ καὶ 335 

; Ν Ν Δ ω ᾿Ξ Φ ἡ «γα. οι Ν 5 παγκράτιον... ἔθεον δὲ καὶ ἵπποι καὶ ἔδει αὐτοὺς ἐλά- 
Ν ων ’ 5 ’ Ἴ “ ’ Ν 

σαντας κατὰ τοῦ λόφου ἀνα-στρέψαι ἐν τῇ θαλάττῃ καὶ 
͵ “ Ν 

πάλιν ἄνω ἐλθεῖν πρὸς τὸν βωμόν. καὶ οἱ μὲν πολλοὶ 
᾿Ξ “ ς ΣΝ τς , 3 ᾿- Ν ᾿ ἐκυλινδοῦντο κάτω, οἱ δὲ ἵπποι μόλις ἐπορεύοντο πρὸς τὸ 
» ἘΠ . Ν ᾿ Ἷ ᾿ ἢ 
ὄρθιον ἔνθα πολλὴ κραυγὴ καὶ γέλως καὶ παρακέλευσις 340 
ΝΠ. 

ἐγίγνετο. 

ΓΕ ΓΑΡΕΕΎΝΙ 

ΤΕΑΡΕΖΌΩΘ ΑΝῸ ΘΙΝΟΡΕ. 

ρὲ (γερο: “τοἱό 7ΧὉ, οί δον ὧν σοα. (ἰβοϊγίσορῥις σοῦς ἕο 
Βγααηέϊ7ι 707 σίρε. 

΄“ σ ΄ ἴω ΄' 

Μετὰ ταῦτα οἱ “Ἕλληνες ἐβουλεύοντο περὶ τῆς λοιπῆς 
΄“- τ» ἊΝ “ - 

πορείας" πρῶτος δὲ ᾿Α᾽τιλέων ἀν-ἔστη καὶ ἔλεξεν ὧδε; 
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“Ἔγωγε, ὦ ἄνδρες, ἀπο-κάμνω ἤδη βαδίζων καὶ τρέχων 

καὶ φέρων τὰ ὅπλα καὶ φυλάττων» φυλακὰς καὶ μαχόμενος" 

ἐπεὶ δὲ νῦν ἔχομεν θάλατταν, ἐπι-θυμῷ πλεῖν τὸ λοιπὸν 
τῆς πορείας, καὶ οὕτως ἀφ-ικέσθαι εἰς τὴν ᾿Ελλάδα.᾽" οἱ 

“σι 

δὲ στρατιῶται ἀκούσαντες ταῦτα ἀν-εθορύβησαν ὡς εὖ 
’ Ἀ Ἷ ε , Υ̓͂ 4ιὰὶὸ Ν Ν 

λέγοι, καὶ πάντες οἵ παρ-ὄντες ἔλεγον ταὐτά. ἔπειτα δὲ 

Χειρίσοφος ἀντέστη καὶ εἶπεν ὧδε' ““ Φίλος μοί ἐστι», ὦ 

το ἄνδρες, ᾿Αναξίβιος ὁ ἐν Βυζαντίῳ ναύαρχος" ἐὰν οὖν πέμ- 

ψητέ με, ἥξω πάλιν ἔχων καὶ τριήρεις καὶ πλοῖα" ὑμεῖς 

δὲ περι-μένετε ἔστ᾽ ἃν ἐγὼ ἔλθω." ἀκούσαντες ταῦτα οἱ 
“-“ » ἄς Ὁ ’ ει ρῷ ὦ - 4 

στρατιῶται ἡσθησὰν τε καὶ ἐψηφίσαντο αὑτὸν πλεῖν ὡς 

τάχιστα. 

; Γογαρίησ. “ΠΠπεξ οἡ ἃ 7ογίγεας ΟΥ 1δὲ γι αξ. 

᾽ . Ν “ ι5. ἊἜἘν ᾧ δὲ ἀν-έμενον τὸν Χειρίσοφον, οἱ Ἕλληνες ἐξ- 
΄-΄ Ν ΄σ΄' 

ἤεσαν ἐπὶ λείαν" Ξενοφῶν δὲ, λαβὼν ἡγεμόνας τῶν 

Τραπεζουντίων, ἐξ-ῆγε τὸ ἥμισυ τοῦ στρατεύματος εἰς 

Δρίλας, τὸ δὲ ἥμισυ κατεέλιπε φυλάττειν τὸ στρατόπε- 

δον. ἐπεὶ δὲ οἱ ἕλληνες ἦσαν ἐν τῇ ἄνω χώρᾳ, οἱ Δρῖλαι 
3 “ Ν “ , “ ῇ δ Ν “ φ 

20 ἐμπιπρᾶντες πολλὰ τῶν χωρίων ἀπ-ήεσα". ἕν δὲ ἣν 

χωρίον μητρόπολις αὐτῶν: εἰς τοῦτο πάντες συντερ- ᾿ 
, Ἁ Ν “-“ ς43 ᾿ » “-“ χω ν" 

ρυήκεσαν. περὶ δὲ τοῦτο ἣν χαράδρα ἰσχυρῶς βαθεῖα, καὶ 
᾿ εν Ν 5 “ δι Ν Ν πρόσοδοι χαλεπαὶ πρὸς τὸ χωρίον. οἱ δὲ πελτασταὶ δια- 

’ Ν , Ν , ’ 
βάντες τὴν χαράδραν προς-ἐβαλλον πρὸς τὸ χωρίον" 

25 πολλοὶ δὲ καὶ δορυφόροι συν-είποντο αὐτοῖς, ὥστε οἱ δια- 
᾿ - ΚΡ. ΄, “Ἃ ,ὔ 

βάντες ἐγένοντο πλείους ἢ δις-χίλιοι. 

“1 ααυζαυαγά ῥγεαϊεαηιοηϊ, Χεποῤδῥοη ο {δὲ σεεσιιο ! 
3 -" ᾿ 

Επεὶ δὲ μαχόμενοι οὐκ ἐδύναντο λαβεῖν τὸ χωρίον, 
4 ’ Ν 4 , ς Ν ᾿] ο“ς ἢ ες ἐπ-εχείρουν ἤδη ἀπειέναι. ὡς δὲ οὐκ ἐδύναντο ἀπὸο- 
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’ Ἁ »- ΄σ « Ν . "-“ ΄σ 

στρέφειι', πέμπουσι πρὸς Ξενοφῶντα' ὁ δὲ ἡγεῖτο τοῖς 

ὁπλίταις. καὶ ὁ Ξενοφῶν, προς-αγαγὼν τοὺς ὁπλίτας 

πρὸς τὴν χαράδραν, ἐκέλευσεν αὐτοὺς θέσθαι τὰ ὅπλα" 
ψ - Ν Ν “ “ “ “ , ’ 

αὐτὸς δὲ δια-βὰς σὺν τοῖς λοχαγοῖς ἐσκοπεῖτο τὸ χωρίον. 
’ 

καὶ τοὺς μὲν λοχαγοὺς ἔπεμπε πάλιν, ὅπως δια-βιβάσειαν 
Ἀ ε ; ἥμ..᾿ἡ Ν Μ 9 ’ὔ [ω Ν 

τοὺς ὁπλίτας" αὐτὸς δὲ ἔμενεν ἀνα-χωρίσας ἅπαντας τοὺς 

πελταστὰς, καὶ οὐκ εἴα αὐτοὺς ἀκροβολίζεσθαι. ἐπεὶ δὲ 

οἱ ὁπλῖται ἧκον, ἐκέλευσεν ἕκαστον τῶν λοχαγῶν ποιῆσαι 
Ν “ 

τὸν ἑαυτοῦ λόχον. 

Γῆ ίσογοι: αποαι, ΤοΡΙῥογαΓ» γοῤισε ΟΣ δὲ Φη679}. 

΄ “ , 

Καὶ οἱ μὲν ἐποίουν ταῦτα: ὁ δὲ Ξενοφῶν ἐκέλευσε 
Ν Ν ἂς δ έ Ν Ἁ , τοὺς πέλταστὰς ἰέναι δι-ηγκυλωμένους, καὶ τοὺς τοξότας 

’ , κι ΄ Α 

ἰέναι ἐπι-βεβλημένους ἐπὶ ταῖς νευραῖς" ἐκέλευσε δὲ καὶ 

τοὺς γυμνῆτας ἔχειν τὰς διφθέρας μεστὰς λίθων. ἐπεὶ δὲ 
“ ’ὔ . ἈΝ ς 3 , ε πάντα παρ-εσκεύαστο, καὶ ἡ σάλπιγξ ἐφθέγξατο, οἱ 

ὁπλῖται παιανίσαντες ἔθεον δρόμῳ καὶ τὰ βέλη ὁμοῦ 
4 ’ “ 

ἐφέρετο, λόγχαι, τοξεύματα, σφενδόναι, πλεῖστοι δὲ ἐκ 

τῶν χειρῶν λίθοι" ἦσαν δὲ οἱ καὶ πῦρ προς-έφερον. ὑπὸ 
Ν “ “-“ “-“ 

δὲ τοῦ πλήθους τῶν βελῶν οἱ πολέμιοι ἔλιπον τά τε 

σταυρώματα καὶ τὰς τύρσεις" ὥστε Αγασίας καὶ Φιλόξενος, 
“- 

κατα-θέμενοι τὰ ὅπλα, ἐν χιτῶνι μόνον ἀν-ἔβησαν, καὶ 
Μ ἄλλοι μετὰ τούτους" καὶ τὸ χωρίον ἡλώκει, ὡς ἐδόκει. 

12ε Ογεεῖς ῥορίπ ἰο ῥίαπάθν, δμὶ γε γογεθά 1ο δεαΐ αὶ γείγεαΐί. 

Καὶ οἱ μὲν πελτασταὶ καὶ οἱ ψιλοὶ εἰς-δραμόντες 

ἥρπαζον ὅ τι ἕκαστος ἐδύτατο' ὁ δὲ Ξενοφῶν στὰς κατὰ 

τὰς πύλας κατ-εκώλυσε τοὺς ὁπλίτας ἔξω" πολέμιοι γὰρ 

ἄλλοι ἐφαίνοντο ἐπ᾽ ἄκροις τισὶν ἰσχυροῖς. μετὰ δὲ 
ὀλίγον χρόνον κραυγή τε ἐγένετο ἔνδον, καὶ οἱ Βλληνες 
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ξ5 ἔφευγον, οἱ μὲν ἔχοντες ἃ ἔλαβον, οἱ δὲ καὶ τετρωμένοι" 
Ν ν φΦ 3 Ν 4 Ν Ν ᾽ Ἀ δι. .Ψ 

καὶ πολὺς ἣν ὠθισμὸς ἀμφὶ τὰ θύρετρα. καὶ οἵ ἐκ- 
’ » ,“ ᾿ - Μμ μὴ »Ἶ ν ’ 

πίπτοντες ἔλεγον ὅτι ἄκρα τε εἴη ἔνδοι', καὶ πολλοι πολέμιοι 

ἐν αὐτῇ, οἱ ἐκ-δεδραμηκότες παίοιεν τοὺς ἔνδον ἀνθρώπους. 

““Παεξ ποῦ ἐδ ἵππον γογέ, αἱ γε ταισιεεε με, 

σι κ - ’ 
᾿Ενταῦθα ἐκέλευσε τὸν κήρυκα ἀν-ειπεῖν, τοὺς βουλομέ- 

, φ » Ν Ν ς ’ Ν όο νους τι λαμβάνειν ἰέναι εἴσω. καὶ πολλοὶ εἰς-Ἴ ἐσαν, καὶ 
, Ν ΄ὔ , ᾿ Ν Υ̓ Ἔ κατ-ἔκλεισαν τοὺς πολεμίους πάλιν εἰς τὴν ἄκραν. καὶ 

τὰ μὲν ἔξω τῆς ἄκρας πάντα δι-ηρπάσθη, καὶ οἱ “Ἕλληνες 

ἐξ-εκομίσαντο τὴν λείαν" οἱ δὲ ὁπλῖται ἔθεντο τὰ ὅπλα, 
᾿ Ν 

οἵ μὲν ἀμφὶ τὰ σταυρώματα, οἱ δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν τὴν 
-- “ Ν 

6ς φέρουσαν ἐπὶ τὴν ἄκραν. ὁ δὲ Ξειοφῶν καὶ οἱ λοχαγοὶ 
" “- ᾽ ᾽ ἐσκόπουν εἰ δυνατὸν εἴη λαβεῖν τὴν ἄκραν" ἔδοξε δ᾽ αὐὖ- 

΄ Ἀ ΄“΄ σ 

τοῖς τὸ χωρίον οὐ ληπτέον εἶναι. ἐνταῦθα οἱ Ἕλληνες 
» 2 δὰ ὡς ΄’, 3 39. “σι Ν “ ἤρξαντο ἀπο-χωρεῖν' χωρούντων δ᾽ αὐτῶν πολλοὶ τῶν 

Ν πολεμίων ἐξεέθεον ἔχοντες γέρρα καὶ λόγχας" καὶ ἄλλοι 

γο ἀντέβαινον ἐπὶ τὰς οἰκίας, καὶ ἐπ-έρριπτον ξύλα μέγαλα 
»" “ Ν ον Ν ’ ι. ἌΡ. “ 

ἄνωθεν, ὥστε χαλεπὸν ἣν καὶ μένειν καὶ ἀπ-ιέναι. 

Τρο Ογεοξ: «οἱ ἥγε ἴο δε ῥοῖ ες. {ῤὲ ζογίγει: ἐαζεη, 

Ἔν ᾧ δὲ ἐμάχοντο καὶ ἠποροῦντο, θεῶν τις δίδωσιν 

αὐτοῖς μηχανὴν σωτηρίας. ἐξαπίνης γὰρ οἰκία τις ἐν 

δεξιᾷ ἀν-έλαμψε, καὶ πάντες ἔφευγον ἀπὸ τῶν ἐν 
75 δεξιᾷ οἰκιῶν. ὡς δὲ ὁ Ξενοφῶν ἔμαθε τοῦτο, ἐκέλευεν 

ἐν-άπτειν καὶ τὰς ἐν ἀριστερᾷ οἰκίας, αἷ ἦσαν ξύλιναι, 

ὥστε καὶ ταχὺ ἐκαίοντο. οἱ δ᾽ οὖν πολέμιοι ἔφευγον καὶ 

ἀπὸ τούτων τῶν οἰκιῶν. ἐνταῦθα ἐκέλευσε φέρειν ξύλα 

εἰς τὸ μέσον ἑαυτῶν καὶ τῶν πολεμίων. ἐπεὶ δὲ ξύλα, 

80 ἱκανὰ ἦν, ἐντῆψαν' καὶ οὕτω μόλις ἀπτῆλθον ἀπὸ τοῦ 
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χωρίου, ποιησάμενοι πῦρ ἐν μέσῳ ἑαυτῶν καὶ τῶν 
,ὔ Ν -“ ε ’ ᾽ Ν « ; κα Φ ς πολεμίων. καὶ πᾶσα ἡ πόλις κατ-εκαύθη, καὶ αἱ οἰκίαι 

Ν «ς ΄ ἈΝ Ν , Ν Ν 3 Ν καὶ αἱ τύρσεις καὶ τὰ σταυρώματα καὶ τὰ ἀλλὰ πάντα 

κατ-εκαύθησαν, πλὴν αὐτῆς τῆς ἄκρας. 

Νὸ πεαυ: φ (βεϊγίσοῤῥια, {ῤὲ Ογεοῖς ἰδαυς Τιαῤόθμς 70 
Οὔγασι, 

“ Ν ς ," ΦῸΨ 5 4 " » 
Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ οἱ “ἕλληνες ἀπ-ήεσαν ἔχοντες τὰ 

ἐπιτήδεια. ἐπεὶ δὲ οὔτε Χειρίσοφος ἧκεν, οὔτε πλοῖα 
ε Ν Φ » “ 4 ’ μ᾿ 5" ’ δ. 7 

ἱκανὰ ἣν, οὔτε ἔτι ἣν λαμβάνειν τὰ ἐπιτήδεια, ἐδόκει 

αὐτοῖς ἀπ-ιτέον εἶναι τῆς Τραπεζοῦντος. καὶ εἰς μὲν τὰ 
“ ᾿ ’ ’ 4 “ Ν Ν «ς ,ε 

πλοῖα ἐν-εβίβασαν τούς τε ἀσθενοῦντας καὶ τοὺς ὑπέρ 

τετταράκοντα ἔτη, καὶ παῖδας καὶ γυναῖκας, καὶ τῶν 
“- “ Ὁ. 9 3 δ ε Ν ΡΨ. .Ὶ ’ὔ σκευῶν ὅσα μὴ ἀνάγκη ἦν ἔχειν" οἱ δὲ ἄλλοι ἐπορεύοντο 

κατὰ γῆν. καὶ ἀφ-ικνοῦντο πορευόμενοι εἰς Κερασοῦντα, 
, ε ᾿ ἡδιν ν᾽, ’ 3 “- “ ’ πόλιν Ελληνίδα ἐπὶ θαλάττῃ ἐν τῇ Κολχίδι χώρᾳ. 

᾿, “ νΝ ε , ,ὔ ἈΝ “5 “ »] Γ Ἁ ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας δέκα’ καὶ ἐξέτασις ἐγίγνετο καὶ 

ἀριθμὸς τῆς στρατιᾶς: καὶ ἐγένοντο ὀκτακις-χίλιοι καὶ 
ἑξακόσιοι. 

“νιοηρ ἐδε οσεγπορε. Τῤεὶγ ὀαγδαγοι ὙαηΜΟΓ 

᾽ “ Ν »» ᾿ ἂν ϑνδν Ν ͵ ’ 

Εκ Κερασοῦντος δὲ πορεύονται ἐπὶ τὰ Μοσσυνοίκων 
Ὁ» Ν « [φ ’ὔ « Α Φ ἘΝ »ᾷ Ά ,’ὔ 

ὅρια, καὶ αἱροῦσι χωρίον τι ὑψηλὸν ἐν τῇ ἐκείνων χώρᾳ. 
δὰ Ἂς, “- ΄᾿ “ , 7 - ε ’, 

τὰ δὲ πλεῖστα τούτων τῶν χωρίων τοιάδε ἣν. αἱ πόλεις 
“" . ἘΡῪΨΑ ,ὕ “ 9 ΄, , 3 ς 
ἀπεῖχον ἀπ ἀλλήλων ὅσον ὀγδοήκοντα στάδια' ἀνα- 

ἵῷ νων ’ ’ ς “- δι. ὩΣ ’ 
βοώντων δὲ ἀλλήλων συν-ἤκουον ἐκ τῆς ἑτέρας πόλεως 

ἊΣ ἂν. Δ Ἢ “ « ’ ᾿ ,7ὔ « ’ὔ 3 

εἰς τὴν ἑτέραν οὕτως ὑψηλή τε καὶ κοίλη ἡ χώρα ἢν. 

πορευόμενοι δὲ οἱ Ἕλληνες εἶδον παῖδάς τινας τῶν 
᾿ ΄ Ν ’ ’ὔ « “-“ «ε εὐδαιμόνων σιτευτοὺς, τεθραμμένους καρύοις ἑφθοῖς, ἀπ- 

αλοὺς καὶ σφόδρα λευκοὺς, ποικίλους δὲ τὰ νῶτα καὶ 

83 
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Ὡς Ψ , ᾽ , , Ν ς« ν 
τὰ ἔμπροσθεν πάντα ἐστιγμένους. πάντες ὃε οἱ ἄνδρες 

καὶ αἱ γυναῖκες ἦσαν λευκοί. τούτους οἱ στρατευσάμενοι 
, 

ἔλεγον βαρβαρωτάτους εἶναι πάντων, οὺὗς δι-έλθοιεν. ἔν 
Ν » » » ,ὔ εἴ Ν ..} .] ’ μὸν 

τε γὰρ ὄχλῳ ὄντες ἐποίουν ἅπερ ἄνθρωποι ἐν ἐρημίᾳ ἂν 
΄ , » » ε 3 ποιήσειαν, μόνοι τε ὄντες ἔπραττον ἅπερ μετ ἄλλων 

" , Ν᾽ “ ’ ε - Ν Ψ , ὄντες πράξειαν ἄν" δι-ελέγοντό τε ἑαυτοῖς, καὶ ἐγέλων 

ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, καὶ ὠρχοῦντο ὅπον τύχοιεν ὄντες, ὥσπερ 
. ’ Ν᾽ ΒΕ 9 ’ 

ἐπι-δεικνύμενοι ἄλλοις τὴν ἐμπειρίαν. 

(οίγογα. Ἐρ»ιδανογ ὥορι ϑδίπορε. {δὲ Οσγεεξς ἐπηιῖγε αδοιὲ 
ἐῥεῖτ' τομΐδ. 

Διὰ ταύτης τῆς χώρας οἱ Ἕλληνες ἐπορεύθησαν ὀκτὼ 
σταθμοὺς, καὶ ἀφ-ικνοῦνται εἰς Χάλυβας. ἐντεῦθεν ἀφ- 

ικνοῦνται εἰς Τιβαρηνοὺς, καὶ μετὰ ταῦτα πορευόμενοι δύο 
«ε “-“ 

ἡμέρας ἀφ-ίκοντο εἰς Κοτύωρα πόλιν ᾿Ελληνίδα. ἐνταῦθα 
ἔμειναν ἡμέρας τετταράκοντα πέντε. ἐν δὲ ταύταις 

πρῶτον μὲν ἔθυσαν τοῖς θεοῖς, καὶ ἐποίησαν πομπὰς καὶ 
δ᾿ ΣΝ , Ν 9.5» , Ἔν Ὁ Ν Ν .] 
ἀγῶνας γυμνικούς. τὰ δ΄ ἐπιτήδεια ἐλάμβανον τὰ μὲν ἐκ 

΄-“ ,ὕ “- ἂν » ΄-“ ὔ - . ΄ 

τῆς Παφλαγονίας, τὰ δὲ ἐκ τῶν χωρίων τῶν Κοτυωριτῶν. 

ἐν τούτῳ ἔρχονται ἐκ Σινώπης πρέσβεις, προ-ηγόρει δὲ 
οι : ’ὔ Ν “ἍἉ ’ - Ν . » 

αὐτῶν ᾿Εκατώνυμος, δεινὸς ὧν λέγει". οὗτοι δὲ εἶπον ὅτι 
᾽ » ’, ’ Ψ Ν, 5 ῥῥε [τ 

οὐκ ἥκοιεν ποιησόμενοι πόλεμον, ἀλλὰ ἐπι-δείξοντες ὅτι 
, -“ 5» ΄ . - μ᾿ , 

φίλοι εἶεν. ἐκ τούτου οἵ τε Κοτυωρῖται ἔπεμπον ξένια, 
᾿ « Ν - ε Ἂ Ψ , μι. “-“ 

καὶ οἱ στρατηγοὶ τῶν ᾿Ἑλλήνων ἐξένιζον τοὺς τῶν 

Σινωπέων πρέσβεις" καὶ ἐπυνθάνοντο αὐτῶν περὶ τῆς 
-“ ΄, , Ν “ “Ν, ᾿ς , ’ 

λοιπῆς πορείας, εἰ κατὰ γῆν ἢ κατὰ θάλατταν ὃδέοι 

πορεύεσθαι. 
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“μταυον Κ᾽ Ἡδεαϊοηγηιμα. “ ΑἹ Ἰαμεί ἤοάγηον ἰς ἐριρουυϊδίφ; γομ 

γι ρο ὧν “εἐα ἰο Πεγαείεα.᾽ 

ὋὉ δὲ ἹἙἙκατώνυμος ἀνα-στὰς εἶπεν" “Οἶδα μὲν ὅτι 
ε ΩΣ ῳ κ ᾽ὕ , “Ν Ν 
ἡμεῖς ἕξομεν πολὺ πλείω πράγματα, ἐὰν κατὰ θάλατταν 

" ἤ Ν «ε -“ ᾽ὔ Ν “- ἽΝ Ν 

κομίζησθε: δεήσει γὰρ ἡμᾶς πορίζειν τὰ πλοῖα" ἐὰν δὲ 

κατὰ γῆν πορεύησθε, ὑμᾶς δεήσει εἶναι τοὺς μαχομένους. 

ὅμως δὲ δεῖ λέγειν ἃ γιγνώσκω ἔμπειρος γάρ εἰμι τῆς 

τῶν Παφλαγόνων χώρας. ἔχει δὲ καὶ πεδία κάλλιστα 
Ἁ » «ς ’ ΝᾺ ,ὕ Ν ’ « Ν “ 

καὶ ὁρὴ ὑψηλότατα" τούτων δὲ καττεχομένων ὑπὸ τῶν 
᾽ὔ 5᾿ὼΝ ε “ ΝΜ ,ὔ ΩΝ “-“ 

πολεμίων, οὐδὲ οἱ πάντες ἄνθρωποι δύναιντο ἂν δι-ελθεῖν. 
᾿Ὶ Ν Ν ,ὔ ε “ ΄ς ἐδ Ν “ - 

εἰ δὲ καὶ δύναισθε ὑπερ-βῆναι τὰ ὄρη, καὶ κρατῆσαι τῶν 
΄“ 2 Ά 

Παφλαγόνων ἐν τῷ πεδίῳ, ἥξετε ἐπὶ τοὺς ποταμοὺς, 
“ Ν Ν ’ ΄ ΟἾα. ΄, Ν 

πρῶτον μὲν τὸν Θερμώδοντα, δεύτερον δὲ ᾿Ιριν, τρίτον δὲ 

“Αλυν», ὧν οὐδένα ἂν δύναισθε δια-βῆναι ἄνευ πλοίων" τίς 

δὲ παρ-ἔξει ὑμῖν τὰ πλοῖα; ἐὰν δὲ δια-βῆτε τὸν Δλυν, 
ἀφ-ίξεσθε ἐπὶ τὸν Παρθένιον, ὃς ἄβατός ἐστιν ὡσαύτως. 

ἐγὼ μὲν οὖν νομίζω τὴν κατὰ γῆν πορείαν εἶναι παντά- 
5.5.3 εκ γ5- Ν ᾿ . , Ν 

πασιν ἀδύνατον ἐὰν δὲ πλέητε, ἐνθενὃὸςε μὲν παρα- 

πλεύσεσθε εἰς Σινώπην, ἐκ Σινώπης δὲ εἰς ᾿Ηράκλειαν" 
- 3 

πολλὰ δὲ πλοῖά ἐστιν ἐν ᾿Ηρακλείᾳ.᾽" οἱ δὲ Ἕλληνες, 
".... “ ς ’, “Ψ Ν 7 

ἀκούσαντες ταῦτα, ἐψηφίσαντο ἰέναι κατὰ θάλατταν. 

Χεημοῤῥο,᾽ φγαπά ῥγογεεί. διίαπις ἐγεέαίες (7 αἰαγηῖ. 

Ἔν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ ἐδόκει Ξενοφῶντι καλὸν εἶναι 

πόλιν κατ-οικίσαι ἐν τῷ Πόντῳ, καὶ οὕτω προς-κτήσασθαι 

χώραν καὶ δύναμιν τῇ ᾿Βλλάδι. καὶ ἐπὶ τούτοις ἐθύετο 

λάθρα τῶν στρατιωτῶν, παρα-καλέσας Σιλανὸν, τὸν Κύρου 

μάντιν γενόμενον. ὁ δὲ Σιλανὸς, δεδιὼς μὴ ταῦτα γένοιτο 

καὶ ἡ στρατιὰ κατα-μείνειεν (ἐβούλετο γὰρ ὡς τάχιστα 

ἀφ-ικέσθαι εἰς τὴν ᾿Ελλάδα), ἔλεγε πρὸς τὸ στράτευμα 
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ὅτι Ξενοφῶν βούλοιτο οἰκίσαι πόλιν αὐτόθι, καὶ ποιή- 
» Ἀ «ἃ « “ “ Ν ΄-“ -“ 

σασθαι ὄνομα καὶ δύναμιν ἑαυτῷ. τοῖς δὲ πολλοῖς τῶν 
-“ .] Ν ν “ δ » ; - 

στρατιωτῶν, ἐπεὶ ἤκουσαν ταῦτα, ἐδόκει βέλτιστον εἶναι 

μὴ κατα-μεῖναι ἐν τῷ Πόντῳ. Τιμασίων δὲ καὶ Θώραξ 
-“ «ε “ 

τόο ἐφόβησαν ἐμπόρους τινὰς παρ-όντας τῶν Ηρακλεωτῶν καὶ. 
»ν 4 Υ͂ [ς ’, » Ἀ 9 ἂν 

Σινωπέων, λέγοντες ὅτι κίνδυνος εἴη πολὺς, εἰ τοσαύτη 
᾿ 4 , “ ΄"»" , 

δύναμις μείνειεν ἐν τῷ ΠΙόντῳ. 

ΤΩηΩ ΟΣ Οεγ: 10 σε ἶε δὲ Ογεθὰς ἱπ Τγοα!. 

Οἱ δὲ ἔμποροι ἀκούσαντες ταῦτα ἀπ-ήγγελλον ταῖς 
,ὔ ᾿ “" -“ Ν ᾿ ἃ “ , ἈΝ 

πόλεσι' Σινωπεῖς δὲ καὶ ἩΗρακλεῶται πέμπουσι πρὸς 
Ν ’ Α ᾽7ὔ 3 Ν ’ἢ ἣν Ν τ65 τὸν Τιμασίωνα, καὶ κελεύουσιν αὐτὸν πείθειν τὴν στρατιὰν 

ἐξεελθεῖν ἐκ τοῦ Πόντου. ὁ δὲ συλ-λέξας τοὺς στρα- 
τιώτας λέγει τάδε" “Οὐ δεῖ ἡμᾶς ἐνθάδε μένειν, ὦ ἄνδρες, 
ἀλλὰ ὡς τάχιστα ἀπ-ιέναι ἐπὶ τὴν “Ξλλάδα. ἀκούω δέ 
τινας θύεσθαι ἐπὶ τούτῳ λάθρα ὑμῶν. ὑπ-ισχνοῦμαι δὲ 
« Ο Ν “ς ᾿Ξ , δ σὺ ἘΞ Ὡς φῆ συ 170 ὑμῖν, ἐὰν ἐκεπλέητε, παρ-έξειν ὑμῖν μισθόν" καὶ ἄξω ὑμᾶς 

εἰς τὴν Τρῳάδα, ἔνθεν εἰμὶ φυγὰς, καὶ ἡ ἐμὴ πόλις ὑπ- 

ἀρξει ὑμῖν" ἡγήσομαι δὲ ὑμᾶς καὶ ἄλλοσε, ἔνθεν λήψεσθε 
Ν » 3) 

πολλὰ χρήματα. 

᾽ τυ" . - : ὥς 
Χεποῤβοη εἰ ἐἄεγξηκο. 1, "Μν οπῖν οὐεεῖ 1 γοΓ αὐείαγε; 

δηίαμμς σανς οἰδεγαυΐτο, ῥθ σῤεαζς “αἰ εεἰν." 

Ὁ δὲ Ξενοφῶν ἐν τούτῳ μὲν ἐσίγα ὕστερον δὲ ἀνα- 
Ν 4 »"ν 

175 στὰς εἶπε τάδε" “᾿γὼ μὲν, ὦ ἄνδρες, θύομαι καὶ ὑπὲρ 

ὑμῶν καὶ ὑπὲρ ἑμαυτοῦ, ὅπως ταῦτα λέξω καὶ νοήσω καὶ 
“ Ν᾽ ’ ᾿Ξ Ύς ᾿ ς3 ’ π ον ᾿ 

πράξω, ἂἃ ἔσται κάλλιστα ὑμῖν τε καὶ ἐμοί. καὶ νῦν 
"» ,’ὔ Ά,, ᾿] “Ὁ ’ὔ ᾽ Μ μ ’ ΕῚ 

ἐθυόμην περὶ αὐτοῦ τούτου, εἰ ἄμεινον εἴη λέγειν εἰς 
δ. ν᾽ ΓΝ 5 »5Ρ »ν ς μι ’ -“ Ἀ 

ὑμᾶς ἅπερ ἐν νῷ ἔχω πράττειν, 1) παντάπασι σιγᾶν περὶ 
’ὔ τ΄ Ν ε ͵ 5 ’ἢ ’ νΝ Ν 

τιϑο τούτων, Σίλανος δὲ ὁ μάντις ἀπ-εκρίνατό μοι τὰ μὲν 
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ἱερὰ εἶναι καλά" ἔλεξε δὲ ὅτι ἐν τοῖς ἱεροῖς φαίνοιτό τις 

δόλος καὶ ἐπιβουλὴ ἐμοί: ἐγίγνωσκε γὰρ ὅτι αὐτὸς ἐπ- 

εβυύλευε δια-βάλλειν με πρὸς ὑμᾶς, λέγων ὡς ἐγὼ δια- 

νοοίμην πράττειν ταῦτα λάθρα ὑμῶν." 

ἰΐ, 51 ποαὺ σίας εὐ γῖν ῥγοΐοοΐ ; 16οὐ πὸ γείμγη 10 ΟΥεροδ.ἢ 

ἐξ" Ν Ν » Ν ελ δ )ὲ “ “ “ 4 

Εγὼ δὲ, εἰ μὲν ἑώρων ὑμᾶς ἀποροῦντας τῶν ἐπιτὴ- 185 

δείων, ἐσκόπουν ἃν τοῦτο, ὅπως ὑμεῖς λαβόντες πόλιν 

τινὰ ἀπο-πλεύσαιτε ἤδη, εἰ βούλοισθε: εἰ δὲ μὴ βού- 
᾿" , 5 ’ “ 5 “ , ἤ 

᾿λοισθε.ἀπ-ιέναι, ἐσκόπουν ὅπως ἐνθάδε μένοντες κτήσαισθε 
“ «ε 

χρήματα. ἐπεὶ δὲ ὁρῶ ᾿ἩἩΗρακλεώτας καὶ Σινωπέας 

πέμποντας ὑμῖν πλοῖα, καὶ ἄνδρας τινὰς ὑπ-ισχνουμένους τρο 
4 τἘὦ[|ρῚ Ἁ , ἴα. “ ε “ 7 

ὑμῖν μισθὸν, καλόν μοι δοκεῖ εἶναι ἡμᾶς σωζομένους 

ἀπο-πλεῖν" καὶ αὐτός τε παύομαι ἐκείνης τῆς διανοίας, καὶ 

τοὺς ἄλλους χρῆναί φημι παύεσθαι, ὅσοι σὺν ἐμοὶ δι- 

ἐνοοῦντο ταῦτα. γιγνώσκω γὰρ ὅτι ὁμοῦ μὲν ὄντες 
πολλοὶ, ὥσπερ νῦν ἔστε, καὶ ἔντιμοι ἔσεσθε καὶ ἕξετε τὰ το5 
Ψ ,, ΕΝ Ν “ Ὁ ᾿] ᾽ὔ ’ ΝΜ 

ἐπιτήδεια ἐὰν δὲ δια-σπασθῆτε καὶ ὀλίγοι γένησθε, οὔτε 

δυνήσεσθε λαμβάνειν τροφὴν, οὔτε καλῶς ἀπο-χωρεῖν. 
δ Φ ». Ν. [ 4: ἂὴ » ,ὔ ᾿] Ν, 

ταὐτὰ οὖν δοκεῖ ἐμοὶ ἅπερ ὑμῖν, ἐκ-πορεύεσθαι εἰς τὴν 

᾿Ἑλλάδα" καὶ ἐάν τις ἀπο-λίπη ἡμᾶς, πρὶν πᾶν τὸ στρά- 
“- 5 5 “-“ “ ΄ ε ς “ 32 τευμα εἶναι ἐν ἀσφαλεῖ, τοῦτον κρίνεσθαι ὡς ἀδικοῦντα. 20ο 

δίαπις γοϊϊεά ἐπ δὲς οὐγεε!. Νέαν ῥγοΐεεὶ ο Τισιασίοι 
απά Ἱῤογαχ. 

᾽ “ 

Επὶ τούτοις ἅπαντες ἀν-έτειναν τὰς χεῖρας" ὁ δὲ 
Σιλανὸς ἐβόα, λέγων ὡς δίκαιον εἴη ἀπ-ιέναι τὸν βουλό- 

μενον. οἱ δὲ στρατιῶται ἠπείλουν αὐτῷ ὅτι, εἰ λήψοιντο 

ἀπο-διδράσκοντα, κολάσειαν αὐτόν. ἐντεῦθεν οἱ ᾿Ηρα- 

κλεῶται τὰ μὲν πλοῖα πέμπουσι, τὰ δὲ χρήματα, ἃ ὑπ- 205 

ἔσχοντο Τιμασίωνι καὶ Θώρακι, οὐκ ἔφασαν δώσειν. 

Ε 
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ἐνταῦθα δὴ Τιμασίων καὶ Θώραξ, παρα-λαβόντες τοὺς 

ἄλλους στρατηγοὺς, πλὴν Νέωνος τοῦ ᾿Ασιναίου, ἔρχονται 
Ν “πὶ “ ἈΝ ; “ “-“ » - » 

πρὸς Ξενοφῶντα, καὶ λέγουσιν ὅτι δοκεῖ αὐτοῖς ἤδη 

210 κράτιστον εἷναι πλεῖν εἰς Φᾶσιν, καὶ κατα-σχεῖν τὴν 
- ᾽ »" “ ἈΠ ΣΝ ’ “΄ 9 Φασιανῶν χώραν. Ξενοφῶν δὲ ἀπ-εκρίνατο ὅτι οὐκ ἂν 

εἴποι ταῦτα εἰς τὴν στρατιάν" “ ὑμεῖς δὲ,᾽ ἔφη, ““συλ- 

λέξαντες τοὺς στρατιώτας, εἰ βούλεσθε, λέγετε." 

δια  αείίοη 9 ἐδὲ ἀγηιν. Χεπορῥοη εα]ΐς ἃ τιεοιΐης. 

Οἱ δὲ στρατιῶται ἐπύθοντο ταῦτα πραττόμενα" καὶ ὃ 
215 Νέων ἔλεγεν ὡς Ξενοφῶν δια-νοοῖτο ἄγειν τοὺς στρατιώ- 

, ᾿] φι 5» ’ Ν ε ΄-“΄ “ 

τας πάλιν εἰς Φᾶσιν. ἀκούσαντες δὲ οἱ στρατιῶται 
κὰν τρῶν σὰν Ο Ν ΄ 3. ὦ Ὧν ὧν 

χαλεπῶς ἐφέρον ταῦτα καὶ σύλλογοι ἐγίγνοντο αὑτῶν 

καὶ κύκλοι συν-ίσταντο. ἐπεὶ δὲ Ξενοφῶν ἠσθάνετο, 
ἔδοξεν αὐτῷ ὡς τάχιστα συν-αγαγεῖν τοὺς στρατιώτας, 

220 καὶ μὴ ἐᾶσαι αὐτοὺς συλ-λεγῆναι αὐτομάτους" καὶ ἐκέ- 

λευσε τὸν κήρυκα συλ-λέγειν ἐκκλησίαν. οἱ δὲ, ἐπ’ 

ἤκουσαν τοῦ. κήρυκος, συν-έδραμον μάλα ἑτοίμως, ἐνταῦθα 

ὁ Ξενοφῶν ἔλεξεν ὧδε" 

Χεμοῤῥοηῖς σεεοηα ἀἰφίξπες. ἷ. “ΤΡε στρογ: ασαΐπαὶ τῖδ αγό 
σε; 1 εομά ποῖ ἀδεεῖς γομ 1 1 «υοἱμἱά.᾽ 

““᾿Ακούω τινα δια-βάλλειν ἐμὲ, ὦ ἄνδρες, ὡς ἐγὼ ἐξ- 
’ ς “5 , Ν 5 -“ 5 , . 

225 ἀπατήσας ὑμᾶς μέλλω ἄγειν εἰς Φᾶσιν. ἀκούσατε οὖν 
ἄ' τές ἃ ἕ ν ὅχ ἜΜ. ἨΕῚ , 3 ψς  ἀὐΝ 
ἐμοῦ λέγοντος" καὶ ἐὰν μὲν ἐγὼ φαίνωμαι ἀδικεῖν, ἐπι- 

θέτε μοι δίκην" ἐὰν δὲ οἱ ἐμὲ δια- βάλλοντες φαίνωνται 

ὑμῖν ἀδικεῖν, οὕτω χρῆσθε αὐτοῖς, ὥσπερ ἄξιόν ἐ 

ὑμεῖς δὲ, οἶμαι, ἴστε ὅθεν ἥλιος ἀν-ίσχει, καὶ ὅπου δύετ 

.,βο καὶ ὅτι ἐὰν μέν τις εἰς τὴν “Ελλάδα μέλλῃ ἰέναι, π 

ἑσπέραν δεῖ πορεύεσθαι, ἐὰν δέ τις βούληται ἰέναι 
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τοὺς βαρβάρους, ὅτι δεῖ πορεύεσθαι πρὸς ἕω. ἐπίστασθε 
δὲ καὶ τοῦτο, ὅτι βορέας μὲν φέρει ἔξω τοῦ Τ]όντον εἰς 

τὴν Ἑλλάδα, νότος δὲ φέρει εἴσω εἰς Φᾶσιν" καὶ λέγετε, 

ὅταν βορέας πνέῃ, ὡς καλοὶ πλοῖ εἰσιν εἰς τὴν Ελλάδα. 
’ μ ,ὔ Ἄ 5 “ δ᾽ νι “Ὁ “ " ᾽’ὔ τίς οὖν δύναιτο ἂν ἐξ-απατῆσαι ὑμᾶς ἢ πεῖσαι ἐμ-βαίνειν, 

3 ὅταν νότος πνέῃ ;᾽ 

ἴϊ, ἜΛΙΕ ρον εομ]ά 1 ζγεο γοῖι ἐο πεεοῦραη»} 716. ΤΡε"δ 

εαἰμηηηῖθς ῥγοσεοά 7γογηι ῥέγε ἡεα οι." 

«᾿Αλλὰ καὶ ἐὰν ἐμ-βιβάσω ὑμᾶς, ὅταν γαλήνη ἢ), ἐγὼ 
Ν ᾿ ξ τ ,ὔ , ΓΡΈΡΤ, ἥξοντα ε«“Ξ.-; “ 

μὲν ἐν ἑνὶ πλοίῳ πλεύσομαι, ὑμεῖς δὲ ἐν ἑκατόν. πῶς 
οὖν ἐγὼ ἂν βιασαίμην ὑμᾶς πλεῖν σὺν ἐμοὶ μὴ βουλο- 

Ν Ν Ὅς 5 » δ΄. Μῃ 2 “Ὁ 

μένους ; καὶ δὴ ἐὰν ἐξ-απατῆσας ἄγω ὑμᾶς εἰς Φᾶσιν, 

καὶ ἀπο-βαίνωμεν εἰς τὴν χώραν, γνώσεσθε ὅτι οὔκ ἐστε 
. -" ’ ἘΠ νν Ἣν Ν Ν φ ε -“ ᾿ς 966 

ἐν τῇ Βλλάδι, καὶ ἐγὼ μὲν ἔσομαι εἷς, ὑμεῖς δὲ ἔσεσθε 
’ὔ 

μυρίοι, ἔχοντες ὅπλα. ἀλλὰ οὗτοί εἰσιν οἱ λόγοι ἄνδρων 

ἠλιθίων, οἱ φθονοῦσιν ἐμοὶ, ὅτι ἐγὼ τιμῶμαι ὑφ᾽ ὑμῶν. 

καίτοι οὐ δικαίως γε ἄν μοι φθονοῖεν. ἐγὼ γὰρ κωλύω 
οὐδένα αὐτῶν ἢ λέγειν περὶ τοῦ κοινοῦ ἀγαθοῦ ἢ μά- 

τὴς ε “ δι 1 “ὦ ᾿ Ν “ Ν " “ 

χεσθαι ὑπὲρ ὑμῶν τε καὶ ἑαυτοῦ. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἀρκεῖ 
’ “ Ν “-“ 

ἐμοὶ, ἃ εἴρηκα περὶ τούτων" εἰ δέ τινι ὑμῶν ἄλλο τι δοκεῖ, 

λεξάτω." 

Χομοῤῥοη ἀεειισο 9 ῥαγε ἐραϊησ. “4 αυἱΐηεις ἐχαηηηθά, 

Ἔκ τούτου πάντες ἀν-ιστάμενοι ἔλεγον τοὺς τὸν Ξενο- 

φῶντα δια-βαλόντας δοῦναι δίκην' ἔδοξε δὲ καὶ τοὺς 

στρατηγοὺς ὑπο-σχεῖν δίκην τῶν ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ 

πεπραγμένων. ἐνταῦθα δὴ κατ-ηγόρησάν τινες Ξενο- 

φῶντος, φάσκοντες παίεσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ πορείᾳ. 
καὶ ὁ Ξενοφῶν ἐκέλευσε τὸν πρῶτον λέξαντα εἰπεῖν ποῦ 

᾿ αὔρ. 
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καὶ ἐπλήγη. ὁ δὲ ἀπ-εκρίνατο" ““Ὅπου ἀπ-εωλλύμεθα τῷ 
ῥίγει, καὶ χιὼν πλείστη ἦν. ὁ δὲ Ξενοφῶν εἶπεν" 
“ ᾿Αλλὰ μὴν, εἰ ἐν τοιούτῳ καιρῷ ὕβριζον, ὁμολογῶ 

ὑβριστότερος εἶναι τῶν ὄνων' ὅμως δὲ καὶ λέξον, διὰ 

τί ἐπλήγης" πότερον ἤτουν τί σε, καὶ ἔπαιόν σε, ἐπεί 

μοι οὐκ ἐδίδους ; ἢ ἀπ-ήτουν τι ; ἢ μεθύων σε ὕβριζον ;᾽" 

ἐπεὶ δὲ ὁ ἀνὴρ εἶπεν οὐδὲν εἶναι τούτων, ὃ Ξενοφῶν 

ἐπ-ήρετο αὐτὸν εἰ ὁπλιτεύοι. οὐκ ἔφη ὁ ἀνήρ. πάλιν 

ἤρετο αὐτὸν εἰ πελτάζοι. οὐδὲ τοῦτο ἔφη, ἀλλὰ ἐλαύνειν 

ἡμίονον κελευσθεὶς ὑπὸ τῶν συσκήνων. 

Βανδαγὶΐν οΥ α το] ϊεν Ἰοαυαγαῖς ῥὶς εογιγαάφ. Χεπορβοη 

αρηρὶν πη εά, 

᾿Ενταῦθα δὴ ὁ Ξενοφῶν ἀν-εγίγνωσκεν αὐτὸν καὶ ἤρετο" 
« Ἢ σὺ εἶ ὁ τὸν κάμνοντα ἀγαγών ;᾽" “ Ναὶ," ἔφη ὁ ἀνὴρ, 

“σὺ γὰρ ἠνάγκαζές με τοῦτο ποιῆσαι; δι-έρριψας δὲ τὰ 

τῶν ἐμῶν συσκήνων σκεύη." “᾿Αλλὰ ἡ μὲν διάρριψις," 

ἔφη ὁ Ξενοφῶν, “ὧδέ πως ἐγένετο" δι-έδωκα τὰ σκεύη 

ἄλλοις ἄγειν, καὶ ἐκέλευσα ἀπ-αγαγεῖν αὐτὰ πρὸς ἐμέ' 
Ἀ}5 ἐὺ ὁ ͵ Π εἰ κ 9 Ν ἊΝ καὶ ἀπο-λαβὼν ἀπ-ἐδωκά σοι ἅπαντα σῶα, ἐπειδὴ καὶ σὺ 

ὙΕΥ. ἀΥΓ ΣΜὶ " -- Ὁ Φ ΎΝ νὰ ἀπ-έδειξας ἐμοὶ τὸν ἄνδρα. ὑμεῖς δὲ ἀκούσατε οἷον τὸ 
Ὁ ες ’ ἣν ας , Ν ΝῪ ’ πρᾶγμα ἐγένετο. ἀνὴρ κατ-ελείπετο διὰ τὸ μηκέτι δύ- 

νασθαι πορεύεσθαι' καὶ ἐγὼ ἠνάγκασά σε ἄγειν αὐτὸν, 
Ὁ“ Ν 53 ’ Μ Ἀ Ν ’ 4 ’ ς “ 

ὕπως μὴ ἀπ-όλοιτο" καὶ γὰρ πολέμιοι ἐφ-είποντο ἡμῖν. 

ἐπεὶ δὲ ἐκέλευσά σε προ-ιέναι, ὕστερον κατ-έλαβόν σε 
ΦιΩν 60 ε ΄ Ν ΕΣ θ 2 ἈΝ ὀρύττοντα βόθρον, ὡς κατεορύξοντα τὸν ἄνθρωπον. ἐπεὶ 

δὲ, παρ-εστηκότων ἡμῶν, ὃ ἀνὴρ συν-έκαμψε τὸ σκέλος, 
ε μας , “ ξ,-, ἀὐϑο δὰ « τιν: - οἱ παρ-ὄντες συν-έκραγον ὅτι ζῴη" σὺ δὲ εἶπες, " Εἴτε (ζῇ, 

εἴτε τέθνηκεν, ἔγωγε οὐκ ἄξω αὐτόν. ἐνταῦθα ἔπαισ. 

σε' ἔδοξας γάρ μοι εἰδέναι ὅτι ὁ ἀνὴρ ἔζη." “Τί οὖν; 

ἔφη, “ἧττόν τι ἀπ-έθανεν, ἐπεὶ ἐγώ σοι ἀπ-έδει 
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»-“ αὐτόν ;," “ Καὶ γὰρ ἡμεῖς.᾽" ἔφη ὁ Ξενοφῶν, ““ πάντες ἀπο- 

θανούμεθα" τούτου οὖν ἕνεκα δεῖ ἡμᾶς ζῶντας κατ-ορυχθῆ- 
3) ᾿ ἣ δ, “» ε ε »- 5 , 

ναι ;," ἐνταῦθα πάντες ἀν-έκραγον ὡς ὁ Ξενοφῶν παίσειεν 

αὐτὸν ὀλίγας πληγάς. 

" 

Χεποῤδοη σοηείπτες ῥὶς ἀρΐεπεο. ἷ. “Ἐν τεορεΐησ ῥαγεξηφος αὐα! 
ἡ πεά ὧν πἰγεμπισέαπερν.ἢ 

Ὁ δὲ Ξενοφῶν ἐκέλευεν ἄλλους λέγειν διὰ τί ἕκαστος 
ἐπλήγη. ἐπεὶ δὲ οὐδεὶς ἀν-ίστατο, αὐτὸς ἔλεγεν" ““᾽Εγὼ, 
Ὁ  Ψ ς “-“ “-“ ΝΙΝ ΜΠ ΩΝ ,“, ’ 

ὦ ἄνδρες, ὁμολογῶ παῖσαι δὴ ἄνδρας ἐνίοτε, ὅσοι λιπόντες 
Ν Χ “ Μ ς “ Ν τὰς τάξεις καὶ προ-θέοντες ἤθελον ἁρπάζειν τε καὶ πλεον- 

ἐκτεῖν ἡμῶν. εἰ δὲ πάντες ἐποιοῦμεν τοῦτο, ἅπαντες 
Δ - ’ ΝΜ Ν 9 , 

ἃν ἀπ-ωλόμεθα. ἔπαισα δὲ καί τινας ἀνα-παυομένους 
Ν 3 "3 ’ “5 ’ ᾿ ᾿] ’ ᾽ 

καὶ οὐκ ἐθέλοντας ἀν-ίστασθαι, καὶ ἐβιασάμην τοιούτους 
Α - “ ν»- 3 

πορεύεσθαι. καὶ γὰρ ἐν τῷ ἰσχυρῷ χειμῶνι χαλεπὸν ἦν 
“ , Ν ΄ 

καὶ ἐμαυτῷ, καθ-εζομένῳ πολὺν χρόνον, ἀνα-στῆναι καὶ 
ἊΣ “ Ἂς ΄᾿- “Ὁ “ φ " Ν 

ἐκ-τεῖναι τὰ σκέλη. διὰ τοῦτο οὖν, ὅποτε ἴδοιμι ἄλλον 
. ὔὕ κι ΄, » ,»ὔ ΩΝ Ἀ 

τινὰ καθ-ήμενον καὶ βλακεύοντα, ἤλαυνον αὐτόν" τὸ μὲν 

γὰρ κινεῖσθαι παρ-εῖἴχε θερμασίαν τινὰ καὶ ὑγρύτητα, ὑπὸ 
Ν “ “ ’ τ ρ 5 4 Ἀ ε ’ κ 

δὲ τοῦ καθ-ῆσθαι τό τε αἷμα ἐπήγνυτο καὶ οἵ δάκτυλοι τῶν 
κ᾿ " , ΞΡ ἐν ἢ ὩΥ ες ὑπ ν ποδῶν ἀπ-εσήποντο᾽ ἅπερ πολλοὶ καὶ ὑμῶν ἔπαθον. 

Ν ᾿ , » ν Ξ- 5 “ « “Ὁ Ἁ 

ἄλλους δέ γε ἴσως ἀπο-λειπομένους ἐν τῇ ὁδῷ καὶ κω- 

λύοντας τὸ στράτευμα πορεύεσθαι ἔπαισα πὺξ, ὅπως μὴ 

παίοιντο ταῖς τῶν πολεμίων λόγχαις. 

ἰϊ, ἜἸΝοαυ ἐδαὶ αὐ αγὲ οἱ 9 ἀαησεῦ, 1 472 0 ἰοϑσεῦ σευεγε.ἢἬ 
11, 41 «ἀενιαρα ἡμείϊοο αὐ γον βαμες.᾽ἢ 

- 

“ Καὶ εἰ μὲν ἐπὶ ἀγαθῷ ἐκόλασά τινα, ἀξιῶ τοιαύτην 

δοῦναι δίκην, οἵαν καὶ γονεῖς διδοῦσιν υἱοῖς καὶ διδάσκαλοι 
Ν ἢ - ’ “ν “ “ 43 7 

παισί. εἰ δὲ νομίζετε με ταῦτα πράττειν ὕβρει, ἐν- θυμή- 
“ “ ἢ , 93 Ἅ Ι ᾿ ὔ ᾽ θητε ὅτι νῦν ἐγὼ θρασύτερός εἰμι ἢ τότε, καὶ πίνω πλείω 
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310 οἶνον, ἀλλ᾽ ὅμως παίω οὐδένα' ὁρῶ γὰρ ὑμᾶς ὄντας ἐν 
ὑδί “ δὲ Ν ἫΝ “ Ν “ ,“,ο εὐδίᾳ. ὅταν δὲ χειμὼν ἢ), ἴστε ὅτι καὶ μικροῦ ἕνεκεν 

’ “ ἁμαρτήματος ὃ μὲν πρωρεὺς χαλεπαίνει τοῖς ἐν πρώρᾳ, 
ὁ δὲ κυβερνήτης χαλεπαίνει τοῖς ἐν πρύμνη: ἐν γὰρ τῷ ρνήτης χαλεπ ρύμνῃ" ἐν γὰρ τῷ 

, “ "ἢ Ν «ες “ ’ ’ τοιούτῳ καιρῷ καὶ μικρὰ ἁμαρτήματα ἐμ-ποιήσει μεγάλας 
815 συμφοράς. θαυμάζω δὲ ὅτι, εἰ μέν τινι ὑμῶν ἀπ-ηχθόμην, 

’ ’ὔ 5 π “ .: ’ὔ Δ. 9 ’ Ψ. μέμνησθε τούτου, εἰ δέ τινα εὖ ἐποίησα ἣ ἐπ-ῆνεσα ἢ 
4. ,.,Θὁ᾿ ᾿] κ ’ ’ “5 Ἀ 4. ’ , ἐτίμησα, οὐδεὶς μέμνηται τούτων. ἀλλὰ μὴν καλόν γέ 
ἐστι καὶ δίκαιον μεμνῆσθαι τῶν ἀγαθῶν μᾶλλον ἢ τῶν 

᾿ δε ον 7 ᾿. ":, ἡ ΄, κ 5 ᾿ Ἀ κακῶν." ἐκ τούτου μὲν δὴ ἀν-ίσταντο καὶ ἐπ-ηνουν τὸν 

320 Ξενοφῶντα" καὶ πάντα περι-εγένετο ὥστε καλῶς ἔχειν. 

Ενιδασεν οΥ τδὲ Ῥαῤῥίαφοηίαης. {ρὲ Ογεελε επί αἴη {δὲ 

αιδαςςαάογο. 

Καὶ οἱ μὲν Ἕλληνες, ἕως ἐνταῦθα ἔμενον, ἐληΐζοντο 
τὴν Παφλαγονίαν" οἱ δὲ Παφλαγόνες ἐκακούργουν τοὺς 
Ἕλληνας ἀντὶ τούτων. Κορύλας δὲ ὁ Παφλαγονίας 
Μ ’ ’ Ν Ν σ , ἄρχων πέμπει πρέσβεις παρὰ τοὺς “Ελληνας, λέγοντας 

325 ὅτι Κορύλας ἕτοιμος εἴη φίλος εἶναι τοῖς Ἕλλησιν, ὥστε 
ἤ ᾿ - [4 94 “ « Ν Ἀ" 5 ’ 

μήτε αδικεῖν μήτε ἀδικεῖσθαι. οἱ δὲ στρατηγοὶ ἀπ-εκρί- 

ναντο ὅτι περὶ μὲν τούτων βουλεύσοιντο σὺν τῇ στρατιῇ, 
᾿, “ Ν 3 Ν. «ε ; ’ὔ ΄“ ᾿ ἐδέχοντο δὲ αὐτοὺς ὡς ξένους. θύσαντες δὲ βοῦς καὶ 
ἄλλα ἱερεῖα ἐδείπνουν καὶ ἔπινον σὺν αὐτοῖς. 

126 επἰογίαϊμηιοηὶ δερὶης αὐ α Τὀγαείαη ῥαηίονεηῖδ. 

33. Ἐπεὶ δὲ σπονδαί τε ἐγένοντο καὶ ἐπαιάνισαν, πρῶτον 
᾿ “ " , ΄, 2 Ἷ Ν βίῳ Ὁ Ν 

μὲν Θρᾷκες ἀν-ἔστησαν καὶ ὠρχήσαντο πρὸς αὐλὸν σὺν 
-“ “ Ἀ »" ’ ᾿ . ΄“ “ 

τοῖς ὅπλοις, καὶ ἥλλοντο κούφως, καὶ ἐχρῶντο τοῖς 

μαχαίραις. τέλος δὲ ὁ ἕτερος ἔπαισε τὸν ἕτερον, καὶ 

πᾶσιν ἐδόκει τὸν ἄνδρα τεθνηκέναι' ὁ δὲ ἔπεσε τεχνικῶς 
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πως, καὶ οἱ Παφλαγόνες ἀν-ἐκραγον" καὶ ὁ μὲν λαβὼν 3235 

τὰ ὅπλα τοῦ ἑτέρου ἐξ-ήει ᾷἄδων τὸν Σίταλκαν' ἄλλοι 
“ κ᾿ "6 1 ν ε ε αὐτο 

δὲ τῶν Θρᾳκῶν ἐξ-έφερον τὸν ἕτερον ὡς τεθνηκότα 
» ᾿, Ν 34 7 

ἐπεπόνθει δὲ οὐδέν. 

{ῤὲ "Οαγραίαη᾽ ἄκαρπος ἀξεονῖεά, 

Μετὰ τοῦτο ἄλλοι ἀντέστησαν, καὶ ὠρχοῦντο τὴν 

Καρπαίαν ὄρχησιν ἐν τοῖς ὅπλοις ὁ δὲ τρόπος τῆς 349 
ΕΣ , φ 3 ς Ν , ΠΧ. ΄ὔ 
ὀρχήσεως ὧδε ἦν. ὁ μὲν παρα-θέμενος τὰ ὅπλα σπείρει 

καὶ ζευγηλατεῖ, πολλάκις στρεφόμενος ὡς φοβούμενος" 

ἕτερος δὲ ὡς ληστὴς προς-έρχεται. ὁ δὲ ἰδὼν τὸν ρ ῃστὴς προς-έρχεται. 
Ν “ λῃστὴν ἁρπάζει τὰ ὅπλα, καὶ μάχεται ὑπὲρ τοῦ ζεύγους" 

δ ν ὁ ε Ν , ΒΤ ς 3 »» Ὁ 
καὶ τέλος ὁ λῃστὴς δῆσας τὸν ἄνδρα ἀπ-άγει αὐτόν τε 348 

Ἁ “ » ἈΑΡ κ ἣς Ἀ ε ΄“ Ν καὶ τὸ ζεῦγος. ἐνίοτε δὲ καὶ ὁ ζευγηλάτης νικᾷ τὸν 
[4 ὡ “ ’ » Ψ Ν “ Ὁ ’ » ’ λῃστήν" εἶτα δήσας ὀπίσω τὼ χεῖρε ἀπ-ελαύνει αὐτόν. 

,Ἵ Μνηαπ ῥενουγηιαπεε. ἤαν ἄκη, ἹΤὲ Ῥνγγλὶς ἄαηςε. 

Μετὰ τοῦτο Μυσὸς εἰς-ῆλθεν ἔχων πέλτην ἐν ἑκατέρᾳ 

τῇ χειρί. καὶ τοτὲ μὲν ὠρχεῖτο, ὡς δυοῖν ἀντι-ταττομένοιν 

αὐτῷ, τοτὲ δὲ ἐχρῆτο ταῖς πέλταις ὡς πρὸς ἕνα, τότε δὲ 350 

ἐδινεῖτο καὶ ἐξ-εκυβίστα ἔχων τὰς πέλτας" καὶ ὄψις καλὴ 
ἐφαίνετο. τέλος δὲ ὠρχεῖτο τὸ Περσικὸν, κρούων 

τὰς πέλτας, καὶ ὥκλαξζε καὶ ἐξ-ανίστατο᾽ καὶ ἐποίει 
“Ὁ , ας ε “Ὁ Ν Ἀ 3 ’ 5 “ 5 

ταῦτα πάντα ἐν ῥυθμῷ πρὸς τὸν αὐλόν. ἐνταῦθα εἰς- 

ἰόντες οἱ Μαντινεῖς καὶ ἄλλοι τινὲς τῶν ᾿Αρκάδων ἐξ- 358 
’ ΝΡ Ι ΄ ε “ Ν »Ὶ , Ν οπλισάμενοι, ἤεσάν τε ἐν ῥυθμῷ, καὶ ἐπαιάνισαν καὶ 

“ “- ὠρχήσαντος οἱ δὲ Παφλαγόνες ὁρῶντες ἐθαύμαζον 
᾿ Ν 93 ’ “- 4 Φ ς Ν Ἃ πὶ δὰ 

πάσας τὰς ὀρχήσεις εἶναι ἐν ὅπλοις. ὁ δὲ Μυσὸς ὁρῶν 

αὐτοὺς θαυμάζοντας εἰς-άγει ὀρχηστρίδα, σκευάσας 
- πεῖ Ἢ ε “ὦ 7 Ν ᾿ 9“ τ ᾿" ͵ 

αὑτὴν ὡς ἐδύνατο κάλλιστα, καὶ δοὺς αὐτῇ ἀσπίδα 36ο 
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κούφην. ἡ δὲ ὠρχήσατο τὴν Πυρρίχην ὄρχησιν ἐλαφ- 

ρῶς. ἐνταῦθα κρότος ἦν πολύς" καὶ τοῦτο τὸ τέλος 

ταύτῃ τῇ νυκτὶ ἐγένετο. 

7677. ΟΥΓ ῥέα εοπεϊμάρά, {δὲ Ογεεῖς «αἱἱ ἐο ϑίπορε. 

“Ἁ Ν ε ’ « ἈΝ “ Ν ’ 

Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ οἱ στρατηγοὶ προς-ἣγον τοὺς πρέσβεις 

3065 εἰς τὸ στράτευμα καὶ ἔδοξε τοῖς στρατιώταις μήτε ἀδικεῖν 
Παφλαγόνας μήτε ἀδικεῖσθαι ὑπ᾽ αὐτῶν. μετὰ τοῦτο 
οἱ μὲν πρέσβεις ᾧχοντο" οἱ δὲ “Ἕλληνες, ἐπειδὴ πλοῖα 
«ε Ἂν 4“Ὁ ) “-“ “5 ; Ψ «ε ἔ Ν 

ἱκανὰ ἐδόκει παρ-εῖναι, ἀνα- βάντες ἔπλεον ἡμέραν καὶ 
’ ἤ σι Ν 9 τ 5 ΙΖ νύκτα πνεύματι καλῷ. καὶ ἀφ-ικόμενοι εἰς Σινώπην 

ε ’ ᾿] « Α , ΄“ ’ ν 
370 ὡρμίσαντο εἰς ᾿Αρμήνην, λιμένα τῆς Σινώπης. Σινω- 

πεῖς δὲ πέμπουσι ξένια τοῖς Ἕλλησιν, ἄλφιτα καὶ 

οἶνον. 

ΠΗ ΛΑῬῬΕΕΕΊΨΕ.ΕΙ 

ΘΙΝΟΡΕ ΤῸ (ΗΒΥΒΘΟΡΟΙ5. 

Οῤεϊγίτοῤῥης τείισησ. Χεποῤδοη ἐς οὔεγοά ἐδὸ «οἷο φορρεγια»δ. 

Καὶ ἐν ταύτῃ τῇ ̓ Αρμήνῃ οἱ Ἕλληνες ἔμειναν ἡμέρας 

πέντε" ἐν δὲ τούτῳ Χειρίσοφος ἦλθεν ἐκ Βυζαντίου ἔχων 
τριήρη. οἱ δὲ στρατιῶται, ὡς ἐδόκουν ἤδη γίγνεσθαι 

ἐγγὺς τῆς ᾿Ελλάδος, ἐπ-εθύμουν μᾶλλον ἣ πρόσθεν ἀφ- 
5 ἱκέσθαι οἴκαδε. ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς ἑλέσθαι ἕνα ἄρχοντα, 

καὶ τραπόμενοι ἐπὶ τὸν Ξενοφῶντα ἔπειθον αὐτὸν δέ- 

χεσθαι τὴν ἀρχήν. ὁ δὲ ἐβούλετο μὲν ἄρχειν, νομίζων. 
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τιμὴν ἑαυτῷ μείζω οὕτως ἂν γενέσθαι: ὅποτε δ᾽ αὖ ἐν- 

θυμοῖτο ὅτι τὸ μέλλον ἄδηλόν ἐστι παντὶ ἀνθρώπῳ, καὶ 

ὅτι διὰ τοῦτο κίνδυνος εἴη μὴ ἀπο-βάλοι καὶ τὴν προ- 

εἰργασμένην δόξαν, ἠπορεῖτο. 

ΧΈΡΟΡῬοη ἐηίεγργεῖς ἐδὲ ο»εῦ., ἀπά γοίμσες ἐδὲ κοριηιαηια, 

᾿Απορουμένῳ δὲ αὐτῷ ἔδοξε κράτιστον εἶναι ἀνα- 
κοινῶσαι τοῖς θεοῖς" καὶ ἐθύετο τῷ Διὶ τῷ βασιλεῖ, ὅτι 
43 Ἁ ’ “ 3 ’ « ; Ν ἊΨ Δ ἀπὸ τούτου τοῦ θεοῦ ἐνόμιζεν ἑωρακέναι τὸ ὄναρ, ὃ 

εἶδεν ὅτε πρῶτον ἡρέθη ἄρχων τῆς στρατιᾶς. καὶ ὅτε 

ὡρμᾶτο ἐξ ᾿Εφέσου συμ-μαχούμενος Κύρῳ, ἀν-εμιμ- 
, τ Ν ’ ΡῚ φι ζ ’ νήσκετο ἀετὸν φθεγγόμενον ἐν τῇ δεξίᾳ, καθ-ήμενον 

δέ᾽ καὶ ὅτι ὁ μάντις τότε ἔλεγε μέγαν μὲν τὸν οἰωνὸν 
ἊΝ : ἜΒΕ) , Ἂς Ν ΕΝ μὴ » 

εἰναι, ἐπίπονον μέντοι, τὰ γὰρ ὄρνεα ἐφὴ μάλιστα ἐπι- 
, “ς΄ 5" “ ’ Ἁ Ν 5 Ν 3 - 

τίθεσθαι τῷ ἀετῷ καθ-ημένῳ τὸν δὲ οἰωνὸν οὐκ εἶναι 

χρηματιστικὸν, τὸν γὰρ ἀετὸν πετόμενον μάλιστα λαμ- 
᾿ ἃς 4 , “ Ν “ ς Ν “ 

βάνειν τὰ ἐπιτήδεια. οὕτω δὴ νῦν ὃ θεὸς διαφανῶς 
. Ἄν. σὰ ’ ἌΝ ͵ Ν 3 4 

ἐσήμηνεν αὐτῷ θυομένῳ μὴ ἀπο-δέχεσθαι τὴν ἀρχὴν. 

Οῥεϊγίσοῤῥμσ ἰς εἰοοϊοά, ἤογαρε ἰο Ἠεγαείεα. 

᾿Επεὶ δὲ ὁ Ξενοφῶν οὐκ ἐδέξατο τὴν ἀρχὴν, οἱ στρα- 

τιῶται εἵλοντο Χειρίσοφον. ὁ δὲ παρ-ελθὼν εἶἷπεν' 
᾽ “" “, 

“᾿Αλλὰ, ὦ ἄνδρες, τοῦτο μὲν ἴστε, ὅτι οὐκ ἂν ἔγωγε 

ἐστασίαζον, εἰ ἄλλον εἵλεσθε; ἐπεὶ δὲ ἐμὲ εἵλεσθε, καὶ 

ἐγὼ πειράσομαι ποιεῖν ὑμᾶς ὅ τι ἂν δύνωμαι ἀγαθόν. 
᾿ τᾷ - Ὁ ᾿ ᾽ » ε 

καὶ ὑμεῖς οὕτω παρα-σκευάζεσθε εἰς αὔριον, ὡς πλευ- 

σόμενοι. ὁ δὲ πλοῦς ἔσται εἰς ἩΗράκλειαν' ἐπειδὰν δὲ 

ἔλθωμεν ἐκεῖσε, βουλευσόμεθα περὶ τῶν ἄλλων." ἐν- 

τεῦθεν παρα-πλεύσαντες ἀφ-ίκοντο εἰς ᾿Ηράκλειαν᾽ καὶ 

οἱ Ἡρακλεῶται πέμπουσι ξένια τοῖς Ἕλλησιν, ἄλφιτα 
ν 5“ Ν ΝΥ ἊΣ ἡ δὲ , καὶ οἶνον καὶ βοῦς εἴκοσι καὶ οἷς ἑκατόν. 

1ο 
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ὕπμρταείοις εοπάμεί Ὁ σον οΥ ἐδε Ογεοῖς. {ρὲ Ηεγαείεαπς 
7ΠῈΠ ας αὐαῦ΄. 

35 Οἱ δὲ στρατιῶται συλ-λεγέντες ἐβουλεύοντο περὶ τῆς 
λοιπῆς πορείας, πότερον κατὰ γῆν ἢ κατὰ θάλατταν 

πορευτέον εἴη ἐκ τοῦ Πόντου. Λύκων δὲ ᾿Αχαιὸς εἶπε" 

“Θαυμάζω μὲν, ὦ ἄνδρες, ὅτι οἱ στρατηγοὶ οὐ πειρῶνται 

ἐκ-πορίζειν ἡμῖν χρήματα" ταῦτα γὰρ τὰ ξένια οὐ γενή- 
49 σεται σιτία τριῶν ἡμερῶν τῇ στρατιᾷ. ἐμοὶ οὖν δοκεῖ 

αἰτεῖν τοὺς Ἡρακλεῶτας μὴ ἔλαττον ἢ τρις-χιλίους 

κυζικηνοὺς, καὶ πέμπειν πρέσβεις πρὸς τὴν πόλιν περὶ 

τούτων." ἐντεῦθεν πέμπουσι Λύκωνα καὶ Καλλίμαχον 

καὶ ᾿Αγασίαν' οὗτοι ἐλθόντες ἔλεγον τὰ δεδογμένα. 

45 οἱ δὲ Ἡρακλεῶται ἀκούσαντες ταῦτα ἔφασαν βουλεύ- 

σεσθαι, καὶ εὐθὺς συν-ἣγον τὰ χρήματα ἐκ τῶν ἀγρῶν" 

καὶ αἵ πύλαι ἐκέκλειντο καὶ ὅπλα ἐφαίνετο ἐπὶ τῶν 

τειχῶν. 

Τργερζο α ραγείοη ΟΣ δὲ ἀγιν. Νιριδογ. ἐπ ἐαὶ» ἀἰ υϊείοη. 

Ἔκ τούτου οἱ ᾿Αρκάδες καὶ οἱ ᾽Αχαιοὶ συν-ἰστάμενοι 

50 ἔλεγον, ὡς αἰσχρὸν εἴη ἕνα ᾿Αθηναῖον ἄρχειν Πελοπον- 
νησίων καὶ Λακεδαιμονίων. ἦν δὲ τῇ ἀληθείᾳ ὑπερ-ήμισυ 

τοῦ ὅλου στρατεύματος ᾿Αρκάδες καὶ ᾿Αχαιοί. οὗτοι οὖν 
ἔλεγον ὡς δέοι ἑλέσθαι ἑαυτῶν στρατηγοὺς, καὶ καθ᾽ ἑαυ- 
τοὺς ποιεῖσθαι τὴν πορείαν. ταῦτα ἔδοξε" καὶ οἱ ᾿Αρκάδες 

55 καὶ ᾿Αχαιοὶ, ἀπο-λιπόντες Χειρίσοφον καὶ Ξενοφῶντα, 

συν-έστησαν, καὶ εἵλοντο στρατηγοὺς ἑαυτῶν δέκα. ἐκ 

τούτου τὸ στράτευμα γίγνεται τρϊἴχῆ, ᾿Αρκάδες μὲν καὶ 

᾿Αχαιοὶ πλείους ἢ τετρακις-χίλιοι, ὁπλῖται πάντες" Χει- 
ρισόφῳ δὲ ἦσαν ὁπλῖται μὲν τετρακόσιοι καὶ χίλιοι, 

6ο πελτασταὶ δὲ ἑπτακόσιοι. Ξενοφῶντι δὲ ἦσαν ὁπλῖται 
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Α. ’ ν ΦΧ Ἷ τ: Φ Ν 
μὲν ἑπτακόσιοι, πελτασταὶ δὲ τριακόσιοι" οὗτος δὲ μόνος 
- «ε Α ν᾿ Ν “ « ἤ 

εἶχεν ἱππικὸν, ἀμφὶ τετταράκοντα ἱππέας. 

Τρὲ “γεαάίαης αἰΐαεξ δὲ παίϊΐυει, απά αγὸ ἀογεαϊοά δγ 1 ο7. 

Καὶ οἱ μὲν ᾿Αρκάδες πρῶτοι πλέουσι, καὶ ἀπο-βαί- 
᾿] ’ “ 5 ᾽ ; "ουσιν εἰς Κάλπης λιμένα, κατὰ μέσον τῆς ἐν ᾿Ασίᾳ 

; “ ΙΝ 

Θράκης. ἐντεῦθεν ἐπορεύοντο εἰς τὰς πρῶτας κώμας" 

καὶ ἐπι-πεσόντες τοῖς Θρᾳξὶ τῇ ὑστεραίᾳ ἔλαβον πολλὴν ρᾳ ᾿ βαιᾷᾳ ω) 
’ ς« «ἡ . τ ’ ἢ ΄ Ἄ Ν 

λείαν. οἱ δὲ Θρᾷκες οἱ δια-φυγόντες ἠθροίζοντο' καὶ 

πρῶτον μὲν ἐπι-τίθενται τῷ Σμίκρητος λόχῳ, ἑνὸς τῶν 

᾿Δρκάδων στρατηγῶν, καὶ ἀπο-κτείνουσιν αὐτόν τε τὸν 

Σμίκρητα καὶ τοὺς ἄλλους πάντας. ἄλλου δὲ λόχου, 
ἂ Ἔ - ψ δῷ , κ“ Ν 
ὃν “Ηγήσανδρος εἶχεν, ὀκτὼ μόνους κατ-έλιπον ζῶντας 
καὶ αὐτὸς ηγήσανδρος ἐσώθη. καὶ οἱ μὲν ἄλλοι λοχαγοὶ 

συν-ἤλθον" οἱ δὲ Θρᾷκες συν-ελέγοντο τῆς νυκτὸς πολλοί. 

καὶ ἅμα ἡμέρᾳ ἐτάττοντο κύκλῳ περὶ τὸν λόφον, ἔνθα οἱ ἅμα ἡμέρᾳ ἐτάττοντο κύκλῳ περὶ τὸν λόφον, ἔνθα οἱ 

“Ἕλληνες ἐστρατοπεδεύοντο, καὶ προς-έβαλλον πρὸς τοὺς 

τῶν ἱΒλλήνων ὁπλίτας, καὶ ἐτίτρωσκον πολλούς" τέλος δὲ 
ς “ “" ᾽ Ἀ 5 ΟΝ 8 .- 5 Ἁ ἈΝ 

οἱ Θρᾷκες εἶργον αὑτοὺς καὶ ἀπὸ τοῦ ὕδατος. ἐπεὶ δὲ 

ἀπορία ἦν, δι-ελέγοντο περὶ σπονδῶν. ἐπεὶ δὲ οἱ “Ἑλληνες 
Μ πάν ας « Θ ΄΄ 9 ἐδίὃ «ς Ν ὃ) 
ἥτουν ὁμήρους, οἱ Θρᾷκες οὐκ ἐδίδοσαν. οἱ μὲν δὴ 
᾽ [τ Ψ Δρκάδες οὕτως ἔπραξαν. 

“Χελορδοῦ γιαγερθς 19 δεῖν σεἰϊοῦ, 

Χειρίσοφος δὲ, πεζῇ πορευόμενος διὰ τῆς χώρας παρὰ 

θάλατταν, ἀφ-ικνεῖται εἰς Κάλπης λιμένα Ξενοφῶν δὲ ν᾿ 3 

λαβὼν πλοῖα, ἀπο-βαίνει ἐπὶ τὰ ὅρια τῆς Θράκης καὶ 
͵ἋΝι 4 , ,] “Ἂ , Ν, “ 

τῆς Πρακλεώτιδος. ἐντεῦθεν πορευόμενος διὰ τῆς μεσο- 

ναίας ἐν-τυγχάνει πρέσβεσι πορευομένοις ποι᾿ καὶ ἠρώτα 
2 Ἃ, » » Ψ ᾽ὔ ε “Ὁ 

αὐτοὺς, εἴ που αἴσθοιντο ἄλλον στρατεύματος Ἑλληνικοῦ. 
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οἱ δὲ ἔλεγον ὅτι οἱ ᾿Αρκάδες πολιορκοῖντο ἐπὶ λόφου, οἱ 

δὲ Θρᾷκες πάντες περι-κεκυκλωμένοι εἶεν αὐτούς. ἐν- 
ταῦθα ἔδοξεν αὐτῷ βοηθεῖν τοῖς ἀνδράσιν' ἔπεμψε δὲ 

οο Τιμασίωνα σὺν τοῖς ἱππεῦσι σκοπεῖν τὸ ἔμπροσθεν, ὅπως 

μηδὲν λάθοι αὐτούς. παρ-έπεμψε δὲ καὶ τῶν γυμνήτων 
Ν 3 πΥ Ψ ΟΥΨΨ, Ν , σ΄ “΄ Φ᾿᾿ ὡς τινὰς εἰς τὰ ἄκρα, ἐκέλευε δὲ καίειν ἅπαντα, ὅσα ὁρῷεν 

καύσιμα. οἱ δὲ ἐποίουν ταῦτα᾽ ὥστε πᾶσα ἡ χώρα ἐδόκει 
" κ ἥ - ,ὕ Ὶ αἴθεσθαι, καὶ τὸ στράτευμα εἶναι πολύ. 

Νὸ “αὌἰησε ΟἹ εἰ δὸῦ αγηιγ. «4]] γιοεὶ ασαϊπ αὐ (ἰαἴῥε. 

Ἵ Ν ““΄΄ς ’ “ «ς » 94 ’; 

95 ᾿Ἄμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ συν-ταξάμενοι ὡς εἰς μάχην ἐπορεύ- 

οντο ἧ ἐδύναντο τάχιστα. Τιμασίων δὲ καὶ οἱ ἱππεῖς 

προ-ελαύνοντες ἀφ-ίκοντο ἐπὶ τὸν λόφον, ἔνθα οἱ Ελλη- 
4 “- Ἀ 93 ε “-“ Μ“ ;» ,Ρ 

νες ἐπολιορκοῦντο καὶ οὐκ ὁρῶσιν οὔτε φίλιον οὔτε 
’ Ἀ Ἀ Ν “-“ 5" ’ ΄ 

πολέμιον στράτευμα. καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἐθαύμαζον τί 

τοο εἴη τὸ γεγενημένον" ἔπειτα δὲ ἐπυνθάνοντο ὅτι οἱ μὲν 

Θρᾷκες ἀπ-ήεσαν τῆς ἑσπέρας, οἱ δὲ Ἕλληνες ἅμα τῇ 
Μμ 

ἡμέρᾳ ὅποι δὲ οἴχοιντο οὐδεὶς ἤδει. οἱ δὲ ἀμφὶ Ξενο- 

φῶντα ἀκούσαντες ταῦτα ἐπορεύοντο, βουλόμενοι ὡς 

τάχιστα συμ-μίξαι τοῖς ἄλλοις εἰς Κάλπης λιμένα. καὶ 
, εν» ᾿ , δ. ἢ , ν 9 Ν᾿ 

1ο5 πορευόμενοι ἑώρων τὸν στίβον τῶν ᾿Αρκάδων καὶ ᾿Αχαιῶν 

κατὰ τὴν ὁδόν. ἐπεὶ δὲ συν-ῆλθον, ἄσμενοΐί τε εἶδον 

ἀλλήλους καὶ ἠσπάζντο ὥσπερ ἀδελφούς. καὶ ταύτην 

τὴν ἡμέραν ηὐλίζοντο ἐπὶ τοῦ αἰγιαλοῦ πρὸς τῷ λιμένι 

]ερεγίριίονι οὗ ἐδε βαγδοιμν ο Οαἰῥε. 

Ὃ δὲ Κάλπης λιμὴν κεῖται ἐν μέσῳ Ἡρακλείας. καὶ 
ιτο Βυζαντίου" ἔστι δὲ ἐν τῇ θαλάττῃ προ-κείμενον χωρίον 

ε . Χ ρ 3 

ἢ Ν ᾽ “ Ρ] Ν, ΄- “ ᾿᾿ ἈΝ τὸ μὲν αὐτοῦ εἰς τὴν θαλάτταν καθ-ῆκον πέτρα ἐστὶν 
Ἵ ἰδ δ, τὰ' ἱ « Ν᾿ ᾽, κν Ν - 
ἀπορρώξ' ὁ δὲ αὐχὴν τοῦ χωρίου, ὁ εἰς τὴν γῆν ἀν-ἤκων, 
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μάλιστα τεττάρων πλέθρων ἐστὶ τὸ εὖρος" τὸ δὲ ἐντὸς 

τοῦ αὐχένος χωρίον ἐστὶν ἱκανὸν μυρίοις ἀνθρώποις 
-“ Ἶ Ν [Α « Ἁ ΩΝ ,. “ ’ὔ Μ 

οἰκῆσαι. λιμὴν δὲ κεῖται ὑπὸ αὐτῇ τῇ πέτρᾳ, ἔχων 
» ἈΝ Ν ε ᾽ὔ 7 ε ’ “ ξ Α΄. ᾽ν 

αἰγιαλὸν πρὸς ἑσπέραν. κρήνη δὲ ἡδέος ὕδατος ῥεῖ ἐπὶ 
; ἈΝ᾽ Ὁ ᾿, , δ ἂ “ » ’ὔ “ ’ 

αὐτὴν τὴν θάλατταν ὑπὸ τῇ ἐπικρατείᾳ τοῦ χωριόυ. 
’ ’ .] Ν Ν Ν, ’ Ψ Φ' ἂν 

ξύλα δέ ἐστι πολλὰ καὶ καλὰ ναυπηγήσιμα ἐπὶ αὐτῇ 

τῇ θαλάτ τὸ δὲ ὄρος εἰς μεσόγαιαν μὲν ἀν-ήκει ῇ τῃ. ρ μεσόγαιαν μ ' 
“ἊΝ ν ’ὔ Ν ἄψ ὡθὴ Ν᾿, “  Ὶὶ Ν 

ἐπὶ εἴκοσι σταδίους, καὶ τοῦτό ἐστι γεῶδες καὶ ἄλιθον 
Ν Ν ᾿ς “ ἅς Ὁ Δ » ’ὔ 

παρὰ δὲ θάλατταν παρ-ήἥκει πλέον ἢ ἐπὶ εἴκοσι σταδίους, 

καὶ δασύ ἐστι πολλοῖς καὶ μεγάλοις ξύλοις. ἡ δὲ ἄλλη 

χώρα καλή ἐστι, καὶ κῶμαί εἰσιν ἐν αὐτῇ πολλαὶ καὶ 
μα ᾽ ,ὔ ε Ν “ , Ν Ν Ν Ν ἈΝ εὖ οἰκούμεναι" ἡ γὰρ γῆ φέρει καὶ κριθὰς καὶ πυροὺς καὶ 

ὄσπρια καὶ μελίνας καὶ σήσαμα καὶ σῦκα καὶ ἀμπέλους 
Ἁ Ν ἮΝ Ι Ν 5" “ ε Ν ’ “ ’ καὶ τὰ ἄλλα πάντα, πλὴν ἐλαιῶν. ἡ μὲν χώρα ἦν τοιαύτη: 

« ΝΥ “ ’ 5 τὸς 3 φν Ἁ [φ ’ 

οἱ δὲ “ἕλληνες ἐσκήνουν ἐν τῷ αἰγιαλῷ πρὸς τῇ θαλάττῃ. 

Κιιοϊμηοη ῥασεά πο 10 ἐνυϊάρ ἐδὲ αγϑιν ἀραΐϊη. μη 

07 2γουϊςίοῦθ. δαργίβεος πηι υομγαὐ]ρ. 

Ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας δύο" τῇ δὲ τρίτῃ ἡμέρᾳ οἱ 
στρατιῶται πάντες συν-ῆλθον, καὶ ἐποιήσαντο δόγμα, εἴ 

τις ὕστερον μνησθείη δίχα ποιεῖν τὸ στράτευμα, ζημι- 

οὔσθαι αὐτὸν θανάτῳ. καὶ Χειρίσοφος μὲν ἤδη ἐτε- 

τελευτήκει' Νέων δὲ ᾿Ασιναῖος παρ-έλαβε τὴν ἐκείνου 

ἀρχήν. μετὰ ταῦτα οἱ στρατηγοὶ ἐθύοντο ἐπὶ τῇ πορείᾳ" 

τὰ δὲ ἱερὰ οὐκ ἐγίγνετο καλά. ἐκ τούτου οἱ στρατιῶται 

ἤχθοντο' καὶ γὰρ τὰ ἐπιτήδεια ἐπ-έλιπεν αὐτοῖς, καὶ 

ἀγορὰ οὐδεμία παρ-ῆν. συν-ελθόντων δὲ αὐτῶν ὁ Ξενο- 

φῶν εἶπεν ““ἾΩ, ἄνδρες, ἐπὶ μὲν τῇ πορείᾳ, ὡς ὁρᾶτε, 

τὰ ἱερὰ οὔπω γίγνεται καλὰ, ὁρῶ δὲ ὑμᾶς δεομένους 

τῶν ἐπιτηδείων" δοκεῖ οὖν μοι ἀνάγκη εἶναι θύεσθαι περὶ 
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τούτου." καὶ πάλιν ἐθύετο εἰς τρὶς, καὶ τὰ ἱερὰ οὐκ ἐγίγ: 
νετὸ καλά. ὁ δὲ Ξενοφῶν οὐκ ἔφη ἐξ-αγαγεῖν ἂν τοὺς 
στρατιώτας, εἰ μὴ γίγνοιτο τὰ ἱερὰ καλὰ, καὶ πάλιν ᾿ 
τῇ ὑστεραίᾳ ἐθύοντο, καὶ σχεδὸν πᾶσα ἡ στρατιὰ ἐκυκ- 
λοῦτο περὶ τὰ ἱερά" καὶ πρόβατα μὲν οὐκέτι ἦν, νῶν 
μενοι δὲ βοῦς ἐθύοντο' ἀλλ᾽ οὐδὲ οὕτω τὰ ἱερὰ ἐγένετο 
καλά, 

ὕμεμεεενίμὶ ἐχῥεάίἑίοη τ Νέοη ἐο ῥγοσιγδ ῥγουιίοης, 

Νέων δὲ, ὁρῶν τοὺς ἀνθμόνουν δεινῶς ἔχοντας τῇ 
ἐνδείᾳ, ἐβούλετο ἀβρονθας αὐτοῖς" καὶ εὑρών τινα 
ἄνθρωπον ᾿ἹΠρακλεώτην, ὃς ἔφη κώμας εἶναι ἐγγὺς, ὅθεν 
λαβοῖεν τὰ ἐπιτήδεια, ἐκήρυξε πάντας τοὺς βουλομένους 
ἰέναι ἐπὶ τὰ ὑμνσῳ καὶ ἐξ-έρχονται ὡς δις-χίλιοι 
ἄνθρωποι. ἐπεὶ δὲ ἦσαν ἐν ταῖς κώμαις καὶ δι-εσπεί- 
ροντὸ ἐπὶ τὸ λαμβάνειν, οἱ Φαρναβάζν ἱππεῖς ἐπι- 
πίπτουσιν αὐτοῖς, καὶ ἀπο-κτείνουσιν οὐ μεῖον ἢ πεντα- 

΄ ἊΞ ε Ν π ΤῸΝ ’ πος Ν ») 93 ’ 5 κοσίους᾽ οἱ δὲ λοιποὶ ἀν-έφυγον ἐπὶ τὸ ὄρος. ἐκ τούτου 
ἀπ-αγγέλλει τις ταῦτα τῷ Ξενοφῶνῳ ὁ δὲ βοῦν σφα- 
γιασάμενος ἐβοήθει, καὶ σὺν αὐτῷ ἐπίλεκτοι ἄνδρες" 
οἱ δὲ ἀνα-λαβόντες τοὺς πεφευγότας. ἀφ-ικνοῦνται εἰς 
τὸ στρατόπεδον. καὶ ἤδη μὲν ἀμφὶ ἡλίου δυσμὰς ἣν" 
καὶ ἐξαπίνης τῶν Βιθυνῶν τινὲς ἐπιμτιθημεθαᾳ τοῖς μβ 
φύλαξι τοὺς μὲν κατ-ἐκτεῖράν, τοὺς δὲ ἐδίωξαν. "μέχρι 
τοῦ ϑυρατο εῦσο, καὶ οἱ Ἕλληνες ἔδραμον εἰς τὰ ὅπλα' 
καὶ διώκειν μὲν τοὺς πολεμίους νυκτὸς οὐκ ἀσφαλὲς ἐδόκει 
εἶναι" ἐν δὲ τοῖς ὅπλοις δι-ἤγαγον τὴν νύκτα, φυλαττό- 
μενοι ἱκανοῖς φύλαξι. 



Ι]. ΘΊΝΟΡΕ ΤῸ ΟΠΑΚΥ͂ΘΟΡΟΙ,15, 79 

Τῤε Οτγεεξ: Κου εν ἐδεὶν ῥουϊίοη. “15 ἐχεμγείοη ἀείογηηπεαά ῥόον. 

ΝΝεοη ἰς ἰοῦ ἰο σμαγά ἐρὲ εαριῤ- 

“ Ν δ 4 “ ε ΡΙ “ 3 Φ Ἢ Ν 

Αμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ οἱ στρατηγοὶ ἡγοῦντο εἰς τὸ ἐρυμνὸν 
7 ἃ ε Ν . 5 , τ ἊΨ Ν Ν χωρίον" οἱ δὲ εἵποντο ἀνα-λαβόντες τὰ ὅπλα καὶ τὰ 
᾽ὔ Ν Ν Ν .«ἱ σ “ 5 “ σκεύη. πρὶν δὲ ἀρίστου ὥραν εἷναι, ἀπ-ετάφρευσαν 

τὴν εἴσοδον εἰς τὸ χωρίον, καὶ ἀπ-εσταύρωσαν ἅπαν, 
’ “ ΄ , “- φ Ρ] « 

κατα-λιπόντες τρεῖς πύλας. καὶ πλοῖον ἧκεν ἐξ Ηρα- 

κλείας ἄγον ἄλφιτα καὶ ἱερεῖα καὶ οἷνον. δια- βάντες 

δὲ τὴν τάφρον ἔθεντο τὰ ὅπλα, καὶ ἐκήρυξαν τοὺς 
2 , Ν - Ὡ“ Ν Ν »» Ν 

στρατιώτας ἐξ-ιέναι σὺν τοῖς ὅπλοις, τὸν δὲ ὄχλον καὶ 

τὰ ἀνδράποδα κατα-μένειν αὐτοῦ. οἱ μὲν δὴ ἄλλοι 
, Ν 

πάντες ἐξ-ήεσαν, Νέων δὲ οὐκ ἐξ-ήει' ἐδόκει γὰρ κἀλ- 

λιστον εἶναι κατα-λιπεῖν τοῦτον φύλακα τῶν ἐν τῷ 
͵ ν Ω Ν ν ε .Ν 3 στρατοπέδῳ. καὶ οὗτοι μὲν ἔμενον, οἱ δὲ ἄλλοι ἐπο- 

ρεύοντο. 

{ρὲ Ογερζς ῥρηϊαΐς αδομέ ογουσίησ αὶ γαυΐπθ. «Χοποῤῥοη ἐλ ΟΥ ς 

ἐῤερι 10 ῥγοεεεά, 

Πορευθέντες δὲ ἤδη ἔξω τῶν κωμῶν ἐλάμβανον τὰ 
» , Ξ . 7 : κα Ν , ε 
ἐπιτήδεια. καὶ ἐξαπίνης ὁρῶσι τοὺς πολεμίους ὑπερ- 

βάλλοντας κατὰ λόφους τινὰς ἐκ τοῦ ἐναντίου, ἱππέας 

τε πολλοὺς καὶ πεζούς. ἐπεὶ δὲ οἱ πολέμιοι κατ-εῖδον 

τοὺς “ἕλληνας, ἔστησαν" οἱ δὲ “Ἕλληνες προ-ἤεσαν. 
᾿ Ν ἈΝ ΠΩ ’, π κ Ἂρ “Ἂν ἧς Ν ἐπεὶ δὲ οἱ ἡγούμενοι ἐγένοντο ἐπὶ νάπει μεγάλῳ καὶ 

δυσπόρῳ, ἔστησαν, ἀγνοοῦντες εἰ τὸ νάπος δια-βατέον 

εἴη. καὶ παρ-εγγνυῶσι τοὺς στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς 

παρ-ιέναι εἰς τὸ πρόσθεν. καὶ ὁ Ξενοφῶν, θαυμάσας 
- Μ Ν ,ὔ 9 ’ἤ ε ͵ 9 Ἁ Ἁ ε 

ὅ τι ἴσχοι τὴν πορείαν, ἐλαύνει ὡς τάχιστα, ἐπεὶ δὲ οἱ 
στρατηγοὶ συν-Ὦῆλθον, ἔλεξε τοιάδε' “Νῦν ἴστε, ὦ 
ἄνδρες, ὅτι ἀμαχεὶ μὲν οὐκ ἔστιν ἐνθένδε ἀπ-ελθεῖν" 
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ὃο ΘΕΙΕΟΤΊΟΝΒ ΕΚΟΜ ΧΕΝΟΡΗΟΝ, 

ϑᾷς Ν δος, ΜΒ ὌΝΘ- ΒΒ" Ν ᾽ὔ φΦ [ 
ἐὰν γὰρ μὴ ἡμεῖς ἴωμεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους, οὗτοι ἕψοντα 

καὶ ἐπι-πεσοῦνται ἡμῖν. καὶ τὸ μὲν ἀπ-ιέναι ἀπὸ πολε- 
’, }] “ ’ “» . Ν “3 ’ "» “ 

μίων οὐδαμῶς καλόν ἐστι, τὸ δὲ ἐφ-έπεσθαι ἐμ-ποιεῖ 

θάρρος καὶ τοῖς κακίοσι. θαυμάζω δὲ εἴ τις νομίζει 

τοῦτο τὸ νάπος μᾶλλον φοβερὸν εἶναι τῶν ἄλλων. 
χωρίων, ὧν δια-πεπορεύμεθα. ἐπεὶ δὲ τὰ ἱερὰ νῦν 
καλά ἐστιν ἡμῖν, ἴωμεν ἐπὶ τοὺς ἄνδρας. οὐ δεῖ ἔτι 

’ .} Ν ων ε “-“ « ’ “΄-“ ᾿] 

τούτους, ἐπεὶ εἶδον ἡμᾶς, ἡδέως δειπνῆσαι, οὐδὲ σκη- 
΄ Ψ «ἃ, 33 

νῆσαι ὅπου ἂν θέλωσι. 

Ῥγεραγαίίοης ζὸγ ἐδὲ αἰαεξ. {ε αυαἱεδαυογά, 
ἤϊηεογίοις ἐραγφο. ; 

Ταῦτα εἰπὼν ἡγεῖτο, παρ-αγγείλας δια-βαίνειν τὸ 
" Φιῳ ἄρ ῖ τἱὰ Υ 5. - (ας Ν , νάπος ἣ ἕκαστος ἐτύγχανεν ὦν. ἐπεὶ δὲ πάντες δι- 

᾽ , αι “ Ν , Ν 

ἐβησαν, τεταγμένοι ἐπὶ φάλαγγος καὶ ποιησάμενοι τοὺς 

πελταστὰς ἑκατέρωθεν, ἐπορεύοντο ἐπὶ τοὺς πολεμίους. 

παρ-ηγγέλλετο δὲ τὰ μὲν δόρατα ἔχειν ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ 

ὥμου, ἕως σημαίνοι τῇ σἀλπιγγι" ἔπειτα δὲ καθ-ιέντας 

αὐτὰ εἰς προβολὴν ἕπεσθαι βάδην, καὶ μὴ διώκειν δρόμῳ. 
ἐκ τούτου σύνθημα παρ-ήει ΖΕΥΣ ΣΩΤΗΡ, ἭΡΑΚΛΗΣ 

ἩἭΓΕΜΩΝ, οἱ δὲ πολέμιοι ὑπ-έμενον τοὺς “Ελληνας 
προς-ἰόντας, ἐπεὶ δὲ ἐπλησίαζον, οἱ πελτασταὶ ἀλα- 

λάξαντες ἔθεον ἐπὶ τοὺς πολεμίους" οἱ δὲ πολέμιοι 
“ 9 ’ Ν 9 “ Ν ᾿ 5 ἣν 

ὥρμησαν ἀντίοι, καὶ ἐτρέποντο τοὺς πελταστὰς. ἀλλὰ 

ἐπεὶ ἡ φάλαγξ τῶν ὁπλιτῶν ὑπ-εηντίαζε ταχὺ πορευομένη, 

καὶ ἅμα ἡ σἀλπιγξ ἐφθέγξατο, καὶ οἱ Ἕλληνες ἐπαιάνιζον, 
ν { , Ν ’ 5 “ ε ’ ᾿ς ΤΌΝ 

καὶ ἅμα καθ-ίεσαν τὰ δόρατα, ἐνταῦθα οἱ πολέμιοι οὐκέτι 

ἐδέξαντο αὐτοὺς, ἀλλὰ ἔφευγον. καὶ Τιμασίων ἔχων 

τοὺς ἱππέας ἐφ-είπετο. καὶ ἀπ-έκτειναν τῶν πολεμίων 
σ΄“ 55.3.ἅ 

ὅσουσπερ ἐδύναντο, 
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ΙΙ. ΘΙΝΟΡΕῈ ΤῸ ΟΗΒΥΘΟΡΟΙ,15, 81 

(ον ίείε γομὲ οἱ ἐδὲ ἐμεριν. Ἴῤὲ Ογεεζς γαΐδε ἃ ἐγοῤῥγ. 

Τῶν δὲ πολεμίων τὸ μὲν εὐώνυμον εὐθὺς δι-εσπάρη, 

τὸ δὲ δεξιὸν συν-έστη ἐπὶ λόφου. ἐπεὶ δὲ οἱ “Ἕλληνες 
ΩΣ ᾽ Ν « ; Ὁ [22] Φ ᾿ς Ρ» εἶδον αὐτοὺς ὑπο-μένοντας, ἐδόκει ῥᾷστον εἶναι ἰέναι ἤδη 

ἐπ᾿ αὐτούς. παιανίσαντες οὖν εὐθὺς ἐπ-έκειντο αὐτοῖς" 
« Ν ᾽ « ’ Ἃ 9 “ ς δοιαὶ 

οἱ δὲ οὐχ ὑπ-έμειναν. καὶ ἐνταῦθα οἱ πελτασταὶ ἐδίωκον 
᾿ , Ν . ἀπρηρος ς ἃ ΠΝ ΡΤ ἢ ᾿ καὶ δι-έσπειραν τὸ δεξιὸν αὐτῶν᾽ ὀλίγοι δὲ ἀπ-έθανον 

οἱ γὰρ ἱππεῖς τῶν πολεμίων, πολλοὶ ὄντες, φόβον παρ- 

εἶχον. ἐπεὶ δὲ οἱ Ἵἕλληνες εἶδον τό τε Φαρναβάζου 
ε ᾿ Υ̓͂ Ά ᾿ ἣν ἅ [ ; » ἱππικὸν ἔτι συν-εστηκὸς, καὶ τοὺς Βιθυνοὺς ἱππέας ἤδη 

’ Με ἘΠ τῷ ’ }Ὶ 5 ’ 4 ΄“ ΨΨ συν-αθροιζομένους ἐπὶ λόφου τινὸς, ἐδόκει αὐτοῖς ἰέναι 

καὶ ἐπὶ τούτους, ὡς μὴ τεθαρρηκότες ἀνα-παύσαιντο. 

συν-ταξάμενοι δὴ πορεύονται. ἐντεῦθεν οἱ πολέμιοι ἵπ- 
- ͵ὔ Ν “ ’ » , ε Ν 

πεῖς φεύγουσι κατὰ τοῦ λόφου, ὥσπερ διωκόμενοι ὑπὸ 

ἱππέων' νάπος γὰρ ὑπ-εδέχετο αὐτοὺς, ὃ οἱ “Ἕλληνες 
" ν « ᾿ 4 Ιέ Ν. , ’ 

οὐκ ἤδεσαν. οἱ δὲ ἐπ-αν-ελθόντες καὶ στησάμενοι τρό- 
Α, ’ ἥν δὲ αἱ ς 4 “ 

παιον ἀπ-ήεσαν ἐπὶ θάλατταν περὶ ἡλίου δυσμάς. 

(Ἰεαπάον αὐτί ε: ἤγοηι Βγααπέϊη, Πσῤῥμίο αδοόμ ἐῤὲ :ῥοὶ]. 

Οἱ δὲ ἕλληνες ἐνταῦθα ἔμενον Κλέανδρον τὸν ἐν Βυ- 
ὲ Ν , -“ δ 

(αντίῳ ἁρμοστὴν, καὶ τὰς τριήρεις καὶ τὰ πλοῖα. καὶ ἕως 

μὲν τὸ στράτευμα κατα-μένοι ἀνα-παυόμενον, ἐξ-ἣν τοῖς 

στρατιώταις ἰέναι ἐπὶ λείαν, καὶ οἱ ἐξ-ιόντες ἐλάμβανον 
ΜΝ ν1ε...» βὲ τς ἕὰν Ἀ ᾿ "ὁ » Ἄς ΝΣ 

αὐτήν" ὁπότε δὲ πᾶν τὸ στράτευμα ἐξοίοι, εἴ τις χωρὶς ἀπ- 

ελθὼν λάβοι τι, ἔδοξεν εἶναι δημόσιον. καὶ ἐν τούτῳ ὁ 

Κλέανδρος ἀφ-ικνεῖται ἔχων δύο τριήρεις, πλοῖον δὲ οὐδέν. 
Ν ’ Νι .Ἃ Ν “ἃ [2 ΡῚ ’ Η ἥ 

τὸ δὲ στράτευμα ἐτύγχανεν ἔξω ὃν, ὅτε ἀφ-ίκετο᾽ καὶ 

ἄλλοι τινὲς ᾧχοντο χωρὶς ἐπὶ λείαν, οἱ εἰλήφεσαν πολλὰ 

πρόβατα' φοβούμενοι δὲ μὴ στερηθεῖεν τούτων, λέγουσι 
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82 ΔΕΙΕΟΤΊΟΝΣ ἘΚΟΜ ΧΕΝΌΡΗΟΝ. 

’ ΄“ Ι͂ ΄-“ 

Δεξίππῳ τῷ Λάκωνι τὸ πρᾶγμα, καὶ κελεύουσιν αὐτὸν 
» ΄ 3 -“ ΄“- -“ 

348 δια-σῶσαι αὐτοῖς τὰ πρόβατα, καὶ τὰ μὲν ἑαυτῷ λαβεῖν, 
Ν ᾿ “ 

τὰ δὲ σφίσιν ἀπο-δοῦναι. 

δεγίομς εἰϊσίπγδαηεε ἐπ ἐδε αγηιν, ΟἸεαπάεγ ἐδγεαίεης 

ΟΧΊΓΕΣΙΟ 2: Εασ Γ6.. 

Εὐθὺς δὲ ὁ Δέξιππος ἀπ-ελαύνει τοὺς περι-εστῶτας, 
ἈΝ ’ “ ΄“ Μ ’ Α ’ -- 

καὶ λέγοντας ὅτι ταῦτα εἴη δημόσια' καὶ λέγει τῷ 
Ψ» ’ “- “ 

Κλεάρχῳ, ὅτι οἱ στρατιῶται ἐπι-χειροῦσιν ἁρπάζειν. 

280 ὁ δὲ κελεύει ἄγειν πρὸς ἑαυτὸν τὸν ἁρπάζοντα: καὶ 

ὁ μὲν Δέξιππος λαβὼν ἣγέ τινα' ᾿Αγασίας δὲ ἀφ- 
“ 3 [έ « Ν Ν - “ 9 -“. αἱρεῖται αὐτόν, οἱ δὲ ἄλλοι στρατιῶται ἐπι-χειροῦσι 

βάλλειν τὸν Δέξιππον' πολλοὶ δὲ καὶ τῶν τριηριτῶν 

δείσαντες ἔφυγον εἰς τὴν θάλατταν' αὐτὸς δὲ ὁ Κλέ- 

255 ανδρος ἔφευγε, καὶ ἀπο-πλεύσεσθαι ἔφη, καὶ κηρύξειν 
, , ΄ , Ν ε ΝΜ μηδεμίαν πόλιν δέχεσθαι αὐτοὺς, ὡς ὄντας πολεμίους. 

(οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι τότε ἦρχον πάντων τῶν Ἑλλήνων). 
, “᾿ ἐν 9. 7 »] “ Ν -“ “ ᾿ ἐνταῦθα οἱ “Ἕλληνες ἐδέοντο αὐτοῦ μὴ ποιεῖν ταῦτα. 
ὁ δὲ οὐκ ἔφη γενέσθαι ἂν ἄλλως, εἰ μὴ ἐκ-δοῖεν τὸν 

20ο ἀρξάμενον βάλλειν τὸν Δέξιππον καὶ τὸν ἀφ-ελόμενον 
εξ. - τὸν ἄνδρα. 

πα σαν... 
οἷς. “φαεία: οὔετς ἰο σωγγεπάδν ῥίγηροὶς 

δ .5 “ ἐδ γὴν , εν Ι͂ - 

Καὶ ἐντεῦθεν οἵ ἄρχοντες συν-ἤγαγον τὸ στράτευμα 

καὶ ᾿Αγασίας ἀνα-στὰς εἶπεν᾽ “Ὑμεῖς μὲν, ὦ ἄνδρες, 

μὴ ἐκ-δῶτέ με’ ἐγὼ δὲ παρα-σχήσω ἐμαυτὸν Κλεάνδρῳ, 
“ [ Ἃ ΄ 3) Ν “ 4 ᾿ 265 ποιῆσαι ὅ τι ἂν βούληται. μετὰ ταῦτα ἐπορεύοντο 

Ν , ᾽ ’ Ν «ε Ν λ « δ ΩΝ 

πρὸς Κλέανδρον Αγασίας καὶ οἵ στρατηγοὶ καὶ ὃ ἀνὴρ 
ς 3 Ν ΘΝ ὧϑ , Ν δι ΄ “- 
ὁ ἀφ-αιρεθεὶς ὑπὸ ᾿Αγασίουν. καὶ ὁ ᾿Αγασίας εἴπεν" 

“Ἐγώ εἶμι, ὦ Κλέανδρε, ὁ ἀφ-ελόμενος τοῦ Δεξίππου 
“ }: 9 “ Ν Ν “- Μ 

τοῦτον τὸν ἄνδρα. τοῦτον μὲν γὰρ οἷδα ἄνδρα ὄντα 

“Ξι--φ ἰιων.. ..ὺ.βς,,. 



ΡΙΙ. ΘΊΝΟΡΕ ΤῸ ΟΠΗΚΨΥΘΌΡΟΙ,18. 82 

ἀγαθὸν, Δέξιππον δὲ οἷδα δειλόν τε ὄντα καὶ πονηρόν. 
ῃ ΄-“ ΄-“᾽ 

αἱρεθεὶς γὰρ ὑπὸ τῆς στρατιᾶς ἄρχειν πεντηκοντόρου, ἧς 
᾿ ; ἠτησάμεθα παρὰ Τραπεζουντίων, ὁ Δέξιππος ἀπ-έδρα, 

καὶ προ-έδωκε τοὺς στρατιώτας. τούτου οὗν, τοιούτου 

ὄντος, ἀφ-ειλόμην τὸν ἄνδρα. εἰ δὲ σὺ ἀπ-ῆγες αὐτὸν, 
ἃ Μ ΄“ .Ἶ κ ᾽ Ὁ ᾿] ,ὔ φδν ’ 

ἢ ἄλλος τις τῶν παρὰ σοῦ, οὐκ ἂν ἐποίησα οὐδὲν τού- 

των, ἐὰν δὲ νῦν ἀπο-κτείνῃς ἐμὲ, ἀπο-κτενεῖς ἄνδρα 
ὲ 

ἀγαθὸν δι’ ἄνδρα δειλόν τε καὶ πονηρόν.) 

1ῤὲ εατε ῥίεαάοά. (Ἰεαπάεγ γέθογαεν ῥὶ, ἀδοί ἴοῦ, 
᾽ ἘΞ Ψ 
Ἀκούσας ταῦτα ὁ Κλέανδρος εἶπεν" “᾿Εγὼ μὲν οὐκ 

ἐπ-αινῶ Δέξιππον, εἰ πεποίηκε ταῦτα οὐ μέντοι χρὴ 
3... Α ’ δ τὺ Ν ’ “ “Φ »᾿ 

αὐτὸν πάσχειν βίαν, ἀλλὰ κρίνεσθαι. νῦν οὖν ἄπ-ιτε 
, ’ ἈΝ νΝ “ ἃς 5 ΝΝ ’, 

κατα-λιπόντες τόνδε τὸν ἄνδρα ὅταν δὲ ἐγὼ κελεύσω, 

πάρ-εστε πρὸς τὴν κρίσιν. αἰτιῶμαι δὲ οὔτε τὴν στρα- 
Ἃς, Μ " 9 , 5 Ν :- ε “-“ κικΝ 5 

τιὰν οὔτε ἄλλον οὐδένα, ἐπεὶ οὗτος ὁμολογεῖ αὐτὸς ἀφ- 

ελέσθαι τὸν ἄνδρα." ὁ δὲ ἀφ-αιρεθεὶς εἶπεν: “᾿Εγὼ, 

ὦ Κλέανδρε, οὔτε ἔπαιον οὐδένα οὔτε ἔβαλλον, ἀλλ᾽ 
- “ Ν ’ ΝΜ ’ . φ ΄ς [ “ 

εἶπον ὅτι τὰ πρόβατα εἴη δημόσια' ἣν γὰρ δόγμα τῶν 

στρατιωτῶν, ἐάν τις ἰδίᾳ ληΐζηται, ὁπόταν ἡ στρατιὰ 

ἐξ- ίη, ἡ λεία ἔσται δημοσία. ταῦτα εἷπον" ἐκ τού- ἐξ- ίῃ, ἡ ημοσία. 
του οὗτος λαβών με ἦγεν, ἵνα λαβὼν τὸ ἑαυτοῦ μέρος 

’ - “ Ν , Ν ᾿ς, , 33) 

δια-σώσειε τοῖς λῃσταῖς τὰ χρήματα παρὰ τὸ δόγμα. 
Ν “ ε ’ “- Ξ «ςς} Ν ( ’, 

πρὸς ταῦτα ὁ Κλέανδρος εἴπεν Επεὶ τοίνυν πεποίηκας 
“ , Ὁ Α ἈΝ “ ’ 9) 

ταῦτα, κατά-μενε, ἵνα καὶ περὶ σοῦ βουλευσώμεθα. 

δ οοεσζμὶ ἱπίον θη 101 οΥ ΔΈπορ }Ο,. 

Μετὰ ταῦτα ὁ Ξενοφῶν ἐλθὼν πρὸς τὸν Κλέανδρον 
λέγει: ““Ἔχεις μὲν, ὦ Κλέανδρε, τοὺς ἄνδρας, καὶ ἔξ- 

εστί σοι ποιῆσαι περὶ τούτων ὅ τι βούλει νῦν δὲ οἱ 
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στρατιῶται αἰτοῦνταί σε δοῦναι σφίσι τὼ ἄνδρε, κα 

μὴ ἀπο-κτείνειν. καὶ ὑπ-ισχνοῦνταί σοι ἀντὶ τούτων, ἐὰν 

βούλῃ ἡγεῖσθαι αὐτῶν, ἐπι-δείξειν σοι καὶ ὡς κόσμιοί 
εἰσι καὶ ὡς θέλουσι πείθεσθαι τῷ ἄρχοντι." ἀκούσας 

δοοταῦτα ὁ Κλέανδρος εἶπεν' “᾿Αλλὰ καὶ ἀπο-δίδωμιε τὼ 
ΝΜ Ἀ 5. Ὁ , π'ς Α ἝΝ «ε 

ἄνδρε καὶ αὐτὸς παρ-έσομαι ὑμῖν" καὶ, ἐὰν. οἱ θεοὶ 
᾿"Ν ) 

βούλωνται, ἡγήσομαι ὑμῖν εἰς τὴν “Ελλαδα.ἢ" 

ΟἸεαπάον ἀεῤῥαγίς. ὙΡὲ αγρὴν γεαερ ΟΡνγροβοϊἧσς 

Ἔκ τούτου ὁ Κλέανδρος ἐθύετο ἐπὶ τῇ πορείᾳ, καὶ 
΄ 9 ΄ “-«- “ 5 ᾿ Ν δι Ν 

φίλος ἐγένετο Ξενοφῶντι. ἐπεὶ δὲ ἑώρα τοὺς στρα- 
; ἈΤΟῸν » Ν ς 5 ΄, , , 

805 τιώτας εὐτάκτους ὄντας, καὶ μᾶλλον ἐπ-εθύμει γενέσθαι 

ἡγεμὼν αὐτῶν. ἐπεὶ μέντοι θυομένῳ αὐτῷ τὰ ἱερὰ οὐκ 
ΒΟ Ψ Ν ’ Ν Ν. - ἐγίγνετο καλὰ, συγ-καλέσας τοὺς στρατηγοὺς εἶπεν" 
ςς Ν Ν νὸν Ν 2 ΄, [κ »: “2 ξ ὉΟΡΝ 

Εμοὶ μὲν τὰ ἱερὰ οὐ γίγνεται, ὥστε ἐξ-άγειν ὑμᾶς" 

ὑμεῖς δὲ μὴ ἀθυμεῖτε τούτου ἕνεκα, ἀλλὰ πορεύεσθε. 

310 ἡμεῖς δὲ δεξόμεθα ὑμᾶς ἐν Βυζαντίῳ, ὡς ἂν δυνώμεθα 

κἀλλιστα." ὁ δ᾽ οὖν Κλέανδρος ἀπ-έπλει" οἱ δὲ στρα- 
τιῶται ἐξ-επορεύοντο διὰ τῶν Βιθυνῶν" καὶ ἀφ-ίκοντο εἰς 

Χρυσόπολιν τῆς Καλχηδονίας, καὶ ἐκεῖ ἔμειναν ἡμέρας 

ἑπτά. 

ΠΟΗΔΑΡΈΕΞΠ. 

ΟΟΝΟΓΌΡΙΝΕ 5ΘΟΕΝΕΒ ΟΕ ΤῊΕ ΚΕΤΕΒΕΑΤ. 

{ρὲ Ογερῖε εγοῖς ἰο Βγααηλίι, ἀπά αγε ἀϊταῤῥοϊπίεά ὧν 
“παχίδίια. Χεμποῤῥοη εοηγεγς «αυἱἱ ΟἸ]εαπάεγ, 

Ἔκ τούτου Φαρνάβαζος, φοβούμενος μὴ οἱ “Ἕλληνες 

στρατεύοιντο ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ ἀρχὴν, ἐδεῖτο ᾿Αναξιβίου. 
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“- , ! ν " ’ 
τοῦ Λακεδαιμονίου ναυάρχον, ὃς ἔτυχεν ὧν ἐν Βυζαντίῳ, 

ὅν γα οῇ α 

δια-βιβάσαι τὸ στράτευμα ἐκ τῆς ᾿Ασίας. καὶ ὁ ᾿Αναξί- 
βιος μετ-επέμψατο τοὺς στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς, καὶ 
ε π ᾽ - ᾿] - » , ν 

ὑπεισχνεῖτο αὐτοῖς, εἰ δια-βαῖεν εἰς Βυζάντιον, μισθὸν 
-“ Ιέ 

ἔσεσθαι τοῖς στρατιώταις. ἐκ δὲ τούτου πάντες οἱ στρα- 
“ ) ᾽ 

τιῶται δια-βαίνουσιν εἰς Βυζάντιον. καὶ ὃ ᾿Αναξίβιος 

οὐκ ἐδίδου αὐτοῖς μισθὸν, ἐκέλευσε δὲ τοὺς στρατιώτας 

ἐξοιέναι ἐκ τῆς πόλεως, ὡς ἀπο-πέμψων αὐτοὺς οἴκαδε. 

ἐνταῦθα οἱ στρατιῶται ἤχθοντο, ὅτι οὐκ εἶχον ἀργύριον 

ἐπι-σιτίζεσθαι εἰς τὴν πορείαν" ὁ δὲ Ξενοφῶν προς-ελθὼν 

Κλεάνδρῳ τῷ ἁρμοστῇ εἶπεν αὐτῷ ὅτι μέλλοι ἀπο-πλεύ- 

σεσθαι ἤδη" ὁ δὲ Κλέανδρος λέγει αὐτῷ" “Μὴ ποιήσῃς 
“ ᾿ Νι Ν Ν «ε ’ “ 

ταῦτας ἀλλὰ ἔξ-ελθε μὲν ὡς συμ-πορευσύμενος τοῖς 
’ ε Ν Ν Ν ᾿ “ Μ ’ στρατιώταις" ἐπειδὰν δὲ τὸ στράτευμα γένηται ἔξω, τότε 

ἀπ-αλλάττου." ἐνταῦθα ὃ Ξενοφῶν καὶ ὁ Κλέανδρος 
ἐλθόντες πρὸς ᾿Αναξίβιον ἔλεγον αὐτῷ ταῦτα. ὁ δὲ 
ψ} Ν »“ “ [τ - Ν Ἢ , ε 

ἐκέλευε τὸν Ξενοφῶντα οὕτω ποιεῖν, καὶ ἐξ-ιέναι ὡς 
, Ν δ“ ᾳ τάχιστα σὺν τῷ στρατεύματι. 

ΘΠ ΟΟΜΙΘΙ 0 δ 4772}. 1721. Ω δ. ΟΩϊδ,ς Βισεοπίεπὶ οΥ ἐδὲ 'αγηῖγ. Τωριμἱ αἱ ἐῤὲ ραὶ 

᾿Εντεῦθεν οἵ τε στρατηγοὶ καὶ οἱ ἄλλοι ἐξ-ήεσαν τῆς 
πόλεως. καὶ πάντες, πλὴν ὀλίγων, ἔξω ἦσαν: ὁ δὲ 
᾽ , ’ Ν Ν Ν Ἁ 

Αναξίβιος συγ-καλέσας τοὺς στρατηγοὺς καὶ τοὺς λοχα- 

γοὺς ἔλεγε “Τὰ μὲν ἐπιτήδεια λαμβάνετε ἐκ τῶν 

Θρᾳκίων κωμῶν λαβόντες δὲ πορεύεσθε εἰς Χερρόνη- 
χε ᾿ν ᾿ ’ Ὁ ὧν Κι. 33, 9 , , 

σον, ἐκεῖ δὲ Κύνισκος δώσει ὑμῖν μισθὸν. ἀκούσαντες δέ 

τι!ες τῶν στρατιωτῶν δι-αγγέλλουσι ταῦτα τῷ στρατεύ- 

ματι. καὶ οἱ στρατιῶται ἀν-αρπάσαντες τὰ ὅπλα θέουσι 

δρόμῳ πρὸς τὰς πύλας, ὡς πάλιν εἰς-ἰόντες εἰς τὴν πόλιν. 
᾽ , Ἂς ’, ἊΝ ε Ν 3. Δ ,ὕ 
Ετεόνικος δὲ Λακεδαιμόνιος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ συγ-κλεί- 

ουσι τὰς πύλας" οἱ δὲ στρατιῶται λέγουσιν αὐτοὶ κατα- 

»- ϑ 
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σχίσειν τὰς πύλας, εἰ μὴ οἱ πολῖται ἑκόντες ἀν-οίξουσιν.. 
ἄλλοι δὲ ἔθεον ἐπὶ θάλατταν, καὶ ὑπερ-βαίνουσι παρὰ 

τὴν χηλὴν τοῦ τείχους εἰς τὴν πόλιν. ἄλλοι δὲ τῶν 

στρατιωτῶν, οἱ ἐτύγχανον ἔνδον ὄντες, δια-κόπτοντες τὰ 

κλεῖθρα ταῖς ἀξίναις ἀνα-πεταννύουσι τὰς πύλας, οἱ δὲ 
Ν » » ’ 93 Ν ’ 

ἔξω ὄντες εἰς-πίπτουσιν εἰς τὴν πόλιν. 

Οεπογαὶ ῥαπῖς. “παχιδίμ: σεπάς ΚῸΓ τε ΟΓϑοριθηΐ. 

ὋὉ δὲ Ξενοφῶν, ὡς εἶδε τὰ γιγνόμενα, δείσας μὴ τὸ 

στράτευμα τράποιτο ἐφ᾽ ἁρπαγὴν, συν-εις-πίπτει σὺν τῷ 

ὄχλῳ εἴσω τῶν πυλῶν. οἱ δὲ Βυζάντιοι φεύγουσιν ἐκ 

τῆς ἀγορᾶς, οἱ μὲν εἰς τὰ πλοῖα, οἱ δὲ οἴκαδε" ὅσοι δὲ 

ἐτύγχανον ὄντες ἐν τοῖς οἴκοις ἔθεον ἔξω. οἱ δὲ καθ-εἴλκον 
Ν -“ ’ 

τὰς τριήρεις, ὡς σώζοιντο ἐν ταῖς τριήρεσι' πάντες δὲ 

ὥοντο τὴν πόλιν ἡλωκέναι. ὁ δὲ ᾿Ετεόνικος ἀπο-φεύγει 
εἰς τὴν ἄκραν. ὁ δὲ ᾿Αναξίβιος κατα-δραμὼν ἐπὶ θάλατ- 

΄ » Ν “3 ’ Ν γΔΧᾺ ΦΡΨ 

ταν περι-ἔπλει εἰς τὴν ἀκρόπολιν, καὶ εὐθὺς μετα-πέμ- 
Ν 5 ’ ῬΞ «Ἡ Ν » ΄“ “5 ’ 

πεται φρουροὺς ἐκ Καλχηδόνος" οἱ γὰρ ἐν τῇ ἀκροπόλει 
5 ᾿ Ὁ Α - 

οὐκ ἐδόκουν αὐτοὶ εἶναι ἱκανοὶ ἐκ-βαλεῖν τοὺς “Ελληνας. 

Χεποῤῥοηὶς ἄδυΐεε ἐο γϑρίογε ΟΥΑΡΓ. 

ε ἈΝ “ ε Φο. »- πἶν ᾿ ᾿ 

Οἱ δὲ στρατιῶται, ὡς εἶδον Ξενοφῶντα, προς-έρχονται 
ἊΝ τον Ν ΄ ᾿ σὺ ν οὶ - 

αὑτῷ καὶ λέγουσι “Νῦν σοι ἔξτεστιν, ὦ Ξενοφῶν, 

ἀνδρὶ ἀγαθῷ γενέσθαι. ἔχεις πόλιν, ἔ ή ἔ ρὶ ἀγαθῷ γ ι. ἔχεις πόλιν, ἔχεις τριήρεις, ἔχεις 

χρήματα, ἔχεις ἄνδρας τοσούτους. νῦν, εἰ βούλοιο, σύ 

τε ἂν ὀνήσαις ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς ἂν ποιήσαιμεν σὲ μέγαν." 
ὁ δὲ ἀπ-εκρίνατο' “᾿Αλλὰ εὖ τε λέγετε, καὶ ποιήσω 

ταῦτα" εἰ δὲ ἐπι-θυμεῖτε τούτων, θέσθε τὰ ὅπλα ἐν τάξει 
ε , 39 “- Ν φῳ ’ 

ὡς τάχιστα. ταῦτα δὲ εἶπε, βουλόμενος κατ-ηρεμίσαι 
᾽ ΄ ν- κα΄ ὁ δ Ν ΙΣ 

αὐτούς" καὶ ἐκέλευσε τοὺς λοχαγοὺς παρ-αγγέλλειν ταῦτα 
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τοῖς στρατιώταις. οἱ δὲ εὐθὺς ἐτάττοντο" ἐπεὶ δὲ τὰ ὅπλα 
“ -“ Ν ᾽ὔ 

ἔκειτο, ὁ Ξενοφῶν συγ-καλεῖ τὴν στρατιὰν καὶ λέγει 
Ι τάδε" 

ΗΙ αὐυΐεε ἰο ἐδὲ αγῦ»ΡΟο “Ἰοὺ ὩΣ ποὶ ὙΠ ΟἿ σαμ 9 
ὦν οἵ οαὐπ γασῥηε..᾽ 

“Ὅσι μὲν ὀργίζεσθε, ὦ ἄνδρες στρατιῶται, οὐ θαυμάζω. 

ἐὰν δὲ χαριζώμεθα τῷ θυμῷ, καὶ τιμωρησώμεθα τοὺς 
Λακεδαιμονίους, καὶ δι-αρπάσωμεν ταύτην τὴν πόλιν, 

ἐνεθυμεῖσθε ἃ ἔσται ἐντεῦθεν. πολέμιοι μὲν ἐσόμεθα 

τοῖς τε Λακεδαιμονίοις καὶ τοῖς αὐτῶν συμμάχοις" τοῖς 

δὲ Λακεδαιμονίοις οἱ ᾿Αχαιοὶ ὑπ-άρχουσι σύμμαχοι, ᾿Αθή- 

ναιοι δὲ προς-γεγένηνται ἐκείνοις" οὗτοι δὲ πάντες ἔσον- 

ται πολέμιοι ἡμῖν. Τισσαφέρνης δὲ καὶ ἄλλοι βάρβαροι 

πολλοὶ πολέμιοι ἤδη εἰσὶν ἡμῖν, αὐτὸς δὲ ὁ βασιλεὺς 
λ ’ ’ 9 ’ 3. τὸ ἃ ἃ 5 , 5 πολεμιώτατός ἐστι πάντων, ἐφ᾽ ὃν ἐστρατεύσαμεν ἀφ- 

αἱιρησόμενοι τὴν ἀρχὴν, καὶ ἀπο-κτενοῦντες αὐτὸν, εἰ 

δυναίμεθα. μὴ, πρὸς θεῶν, οὕτω μαινώμεθα, μηδὲ 

αἰσχρῶς ἀπ-ολώμεθα, πολέμιοι ὄντες καὶ ταῖς πατρίσι 

καὶ τοῖς ἡμετέροις φίλοις τε καὶ οἰκείοις. πάντες γὰρ 
οἱ φίλοι εἰσὶν ἐν ταῖς πόλεσιν, αἱ στρατεύσονται ἐφ᾽ 
Μ΄. σι Ἁ ’ [9] ἤ 5 ᾿] ἡμᾶς" καὶ δικαίως τοῦτο ποιήσουσιν, εἰ ἐξ-αλαπάξομεν 

όο 

65 

-λ οΟ 

78 

πόλιν ᾿Ελληνίδα, εἰς ἣν πρώτην ἤλθομεν. ἐμοὶ τοίνυν ὥ..-- 
δοκεῖ εἰπεῖν ᾿Αναξιβίῳ, ὅτι παρ-εληλύθαμεν εἰς τὴν 

πόλιν ποιήσοντες οὐδὲν βίαιον, ἀλλὰ πειρώμενοι τυγ- 

χάνειν τῶν δικαίων' ἐὰν δὲ μὴ τύχωμεν, δηλώσομεν 8ο 

αὐτῷ ὅτι οὐκ ἐξ-απατώμενοι, ἀλλὰ πειθόμενοι, ἐξ- ερχό- 

μεθα τῆς πόλεως." 
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Ονγάεν τερίογεά, Χοποῤῥοη ἐαλες ἰδαυε 9 ἐδὲ αΓΏ1}. 
Λίαηγν “οἱάϊονς ἀφηογί, 

Ταῦτα ἔδοξε, καὶ πέμπουσιν ἀγγέλους τῷ ᾿Αναξιβίῳ. 
Ἁ , « Ν 5 ’ “ 3 Γ 

περὶ τούτω!. ὁ δὲ ἀπ-εκρίνατο, ὅτι οὐ μετα-μελήσοι 

85 αὐτοῖς πειθομένοις, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ αὐτὸς βουλεύσοιτο περὶ 

αὐτῶν ὅ τι δύναιτο ἀγαθόν. ἐκ τούτου οἱ στρατιῶται 

ἀπ-ῆλθον ἔξω τοῦ τείχους. Ξενοφῶν δὲ, μετα-πεμψά- 

μενος Κλέανδρον, ἐκέλευεν αὐτὸν δια-πράξασθαι, ὅπως 
ἣν σῦν ’ 93 ’ ᾿] Ν. 7 Ν 5 ’ 

αὑτὸς πάλιν εἰς-ἐλθοι εἰς τὴν πόλιν καὶ ἀπο-πλεύσειεν 

οο ἐκ Βυζαντίους. ἐλθὼν δὲ ὁ Κλέανδρος εἶπε' “Μάλα 

μόλις δια-πραξάμενος ἥκω. λέγει γὰρ ᾿Αναξίβιος, ὅτι 

οὐκ ἐπιτήδειόν ἐστι τοὺς μὲν στρατιώτας πλησίον εἶναι 

τοῦ τείχους, Ξενοφῶντα δὲ ἔνδον τῆς πόλεως" ὅμως δὲ 
’ὔ ᾿] , 3 , ᾿] -“ Ν Φ, δ 3 ἢ 4 δ 

κελεύει σε εἰς-ιέναι, εἰ μέλλεις ἐκ-πλεῖν σὺν αὐτῳ. ὁ 
ππὸὶ “-“ ’ “ 95 μὲν δὴ Ξενοφῶν ἀπ-ἥει εἴσω τοῦ τείχους σὺν Κλεάνδρῳ. 

, Ν Νὰ . Ν᾿ υ , φ 2 Ὲ - ΟΝ 

Νέων δὲ καὶ ἄλλοι στρατηγοὶ ἐπ-έμενον ἐπὶ τῇ στρατιᾷ 
’ ᾿Ὶ -“ “΄“ 

καὶ οἱ στρατηγοὶ δι-εφέροντο ἀλλήλοις περὶ τῆς λοιπῆς 
’ὔ “ ᾿ς ’ ’ Ν “ 

πορείας. τοῦ δὲ χρόνου δια-τριβομένου, πολλοὶ τῶν 
“ 5 ’ Ἂν Ὁ“ 5 , « 595. “2, 

στρατιωτῶν ἀπο-διδόμενοι τὰ ὅπλα ἀπ-έπλεον ὡς ἐδύ- 

ιοο ὕαντο, οἱ δὲ δι-εσπείροντο κατὰ τὰς πόλεις. ᾿Αναξίβιος 
Ν ΜΝ ᾿] ’ὔ “ -- ’ὔ Ν ΄ » 

δὲ ἔχαιρεν ἀκούων ταῦτα" τούτων γὰρ γιγνομένων ᾧετο, 
’ , μάλιστα χαρίζεσθαι Φαρναβάζῳ. 

“γγῖϑαὶ 9 “γι εἰαγοδισ. ΔΧεμποῤδοη γελοίης δὲ αΓΏ1Ψ. 

᾿Αναξιβίῳ δὲ ἀπο-πλέοντι ἐκ Βυζαντίου συνεαντᾷ 

᾿Αρίσταρχος, διάδοχος Κλεάνδρῳ Βυζαντίου ἁρμοστής. 

ιο5 καὶ ᾿Αναξίβιος ἐπι-στέλλει τῷ ᾿Αριστάρχῳ ἀπο-δόσθαι 

τῶν Κύρον στρατιωτῶν ὁπόσους ἂν εὕρῃ ἐν Βυζαντίῳ" 

ὁ δὲ, ἐπεὶ ἦλθεν εἰς Βυζάντιον, ἀπ-έδοτο οὐκ ἐλάττους 

ν» 
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, 5 " ᾽ » , ᾽ τετρακοσίων", ἐκ τούτου ᾿Αναξίβιος, παρα-πλεύσας εἰς 
Πάριον, κελεύει Ξενοφῶντα πλεῦσαι ἐπὶ τὸ στράτευμα 

ὡς τάχιστα, καὶ συν-αθροίζειν τοὺς δι-εσπαρμένους τῶν 

στρατιωτῶν, καὶ δια-βιβάζειν αὐτοὺς ἐκ τῆς Περίνθου 
᾽  “ 

εἰς τὴν ᾿Ασίαν. καὶ ὁ μὲν Ξενοφῶν δια-πλεύσας εἰς 
Ι » “ ΩΝ, Α ’ ε Ὺ ΄ 

Πέρινθον ἀφ-ικνεῖται ἐπὶ τὸ στράτευμα' οἵ δὲ στρατιῶ- 
54. 7) οι ἙΝ ἐς" Ν 3δΔΧᾺ σ“ - νς 

ται ἐδέξαντο αὐτὸν ἡδέως, καὶ εὐθὺς εἵποντο αὐτῷ 
Μ ς ’ .] [οὶ , ᾽ Ν ἄσμενοι, ὡς δια-βησόμενοι ἐκ τῆς Θράκης εἰς τὴν 

᾿Ασίαν. 

“4επἰαγερμς Ξουῤιάς δὲ Ογθολε ἰο ὄγοῦς τηΐο “414. 

Χεμοῤῥοῦ σοὸς ἰο δεμέῥες. 

Ἐνταῦθα Σεύθης ὃ Θρᾷξ, πέμψας Μηδοσάδην πρὸς 
Α -- ΄“΄ » -“" ᾿] “-“ Ε] Ν Ν Ν 

τὸν Ξενοφῶντα, ἐδεῖτο αὐτοῦ ἄγειν τὴν στρατιὰν πρὸς 
« ἄλλον ἂ» 5 ΞΖ Ν ᾽ Ν Ν --- 
ἑαυτὸν" καὶ ὑπ-ισχνούμενος πολλὰ οὐκ ἐπεισε τὸν Ξενο- 

“ 3 φῶντα, ἐν δὲ τούτῳ ᾿Αρίσταρχος ὃ ἐν Βυζαντίῳ ἃρ- 

μοστὴς, ἐλθὼν ἐπὶ τὸ στράτευμα, εἶπε τοῖς στρατιώταις 
Ν “ 5 Ν }] ’, « - “ » μὴ περαιοῦσθαι εἰς τὴν ᾿Ασίαν. ὁ δὲ Ξενοφῶν ἔλεγεν, 

᾽ “ ) ὅτι ᾿Αναξίβιος ἐκέλευσεν αὐτοὺς δια-πλεῦσαι. ὁ ὃ 
Ε] 3 Ἀρίσταρχος ἔλεγεν. ““᾿Αναξίβιος μὲν οὐκέτι ναύαρχός 
9 Ὄ δ Ν 3 “- ’ 5 ε [4 5 ’ « ΄“ 

ἐστι, ἐγὼ δὲ ἐνταῦθα εἰμι ἁρμοστῆς" εἰ δέ τινα ὑμῶν 

λήψομαι ἐν τῇ θαλάττῃ, κατα-δύσω αὐτόν." ταῦτα 
ΝΞ ΚΝ » : Ν ’ ε 3᾿ »- ζ ’ εἰπὼν ῴχετο εἰς τὴν πόλιν. ὃ οὖν Ξενοφῶν θυσάμενος 

τοῖς θεοῖς, ἐπεὶ τὰ ἱερὰ ἐγένετο καλὰ, παρ-έλαβε Πολυ- 
, Ἀ ᾽ “- ἈΝ Ἀ " Ν Ν κράτην τὸν Αθηναῖον λοχαγὸν καὶ ἄλλους, καὶ ᾧχετο 

-“ Ν ΠΕ Ν. Γ “ 5 ᾿ Ν Ψ' 

τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὸ Σεύθου στράτευμα. ἐπεὶ δὲ ἦσαν 

ἐγγὺς αὐτοῦ, προ-πέμπει ἑρμηνέα, καὶ κελεύει εἰπεῖν 

Σεύθῃ ὅτι Ξενοφῶν πάρ-εστι βουλόμενος συγ-γενέσθαι 

αὐτῷ. 
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Οοηγοηοθ αὐἱὲ δεμΐδι, 

Ὁ δὲ Σεύθης ἀκούσας ἐκέλευσε Ξενοφῶντα εἰς-ελθεῖν, 

125 ἔχοντα δύο ἄνδρας, οὺς βούλοιτο. ἐπεὶ δὲ εἰς- ἦλθον, 

πρῶτον Ξενοφῶν ἐπ-ήρετο Σεύθην ὅ τι βούλοιτο χρῆσθαι 

τῇ στρατιᾷ. ὁ δὲ εἶπεν ὧδε" ““ Μαισάδης μὲν ὃ ἐμὸς 

πατὴρ ἦρχε Θυνῶν τε καὶ ἄλλων τῶν γειτόνων. στασια- 
’; Ἂς ΄““ "5 ΄“ “ ’ ἔρ 53 [ω . Ν 

ζόντων δὲ τῶν ᾿Οδρυσῶν, ἐκ-πίπτει τῆς ἀρχῆς" ἐκ-πεσὼν 

149 δὲ ἀπο-θνήσκει νόσῳ' ἐγὼ δὲ ἐξ-ετράφην ὀρφανὸς παρὰ 

Μηδόκῳ τῷ νῦν Ὀδρυσῶν βασιλεῖ. ἐπεὶ δὲ ἐγενόμην 
νεανίσκος, οὐκ ἐδυνάμην ζῆν ἀπ᾽ ἀλλοτρίας τραπέζης" 
καὶ ἱκέτευον αὐτὸν δοῦναί μοι ὁπόσους δύναιτο ἄνδρας, 

ὅπως καὶ τιμωροίμην τοὺς ἐκ-ββαλόντας ἡμᾶς τῆς ἀρχῆς, 

145 καὶ μὴ ζῴην ἀπο-βλέπων εἰς τὴν ἐκείνου τράπεζαν, ὥσπερ, 
Ὡ 5 , , ’, Ν Ν Ν Ἄν, 

κύων: ἐκ τούτου δίδωσί μοι τοὺς ἄνδρας καὶ τοὺς ἵππους, 

οὺς ὑμεῖς ὄψεσθε. καὶ νῦν ἐγὼ ζῶ τούτους ἔχων, ληϊζό- 

μεῖιος τὴν ἐμαυτοῦ πατρῴαν χώραν. εἰ δὲ ὑμεῖς παρα-᾿ 
᾽, ,ὔ » ε ’ ΟΝ 5» “Ὁ Ν ;ὔ 

γένοισθέ μοι, οἴομαι ῥᾳδίως ἂν ἀπο-λαβεῖν τὴν πατρῴαν 

180 ἀρχήν. ταῦτά ἐστιν ἃ ἐγὼ δέομαι ὑμῶν." : 

ϑεμέδες εἰαίες ῥὶς ἐέγηῖς, ἀπά παῖζε: Πἰδεγαὶ ῥγονεῖσδα, 

“Τί οὖν," ἔφη ὁ Ξενοφῶν, “ σὺ ἂν δύναιο, εἰ ἔλθοιμεν, 

διδόναι τῇ τε στρατιᾷ καὶ τοῖς λοχαγοῖς καὶ τοῖς στρατὴ- 
“ ΕΣ] «ε ᾿ «ς ’ 3 “ Ν ἈΝ Ν « ,ς γοῖς :΄ ὁ δ᾽ ὑπ-έσχετο αὐτοῖς μισθὸν, καὶ γὴν ὁπόσην 

βούλοιντο, καὶ ζεύγη καὶ χωρίον ἐπὶ θαλάττῃ τετειχισ- 
155 μένον. “᾽Εὰν δὲ, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, ““ μὴ δια-πράξωμεν 

ταῦτά σοι, ἀλλά τις φόβος ἣ ἀπὸ Λακεδαιμονίων, ἄρα 
Ν δέ τ, 5 Ν κ. , “ , “ σὺ δέξει ἡμᾶς εἰς τὴν σεαυτοῦ χώραν, ὅσοι βουλώμεθ 

ἀπ-ίεναι παρά σε;᾽" ὃ δ᾽ εἶπε. “ἔσται ταῦτα" καὶ 
ποιήσομαι ὑμᾶς ἀδελφοὺς καὶ κοινωνοὺς ἁπάντων, ὧν 



νΙ11. ΟΟΝΟΙ ΣΙ ΝΟ ΒΟΕΝΕῈΒ ΟΡ ΤῊΕ ΚΕΤΚΕΑΤ. οὲ 

τὴ ᾿ : 
ἂν δυνώμεθα κτᾶσθαι. σοὶ δὲ, ὦ Ξενοφῶν, δώσω τὴν 

θυγατέρα, καὶ εἴ τίς σοί ἐστι θυγάτηρ, ὠνήσομαι αὐτὴν 
-“ 

Θρᾳκίῳ νόμῳ, καὶ δώσω ὅοι Βισάνθην οἰκεῖν, ὅπερ κἀλ- 

λιστόν ἐστιν ἐμοὶ τῶν ἐπὶ θαλάττῃ χωρίων. 

Χεποῤῥοη᾽ς αὐἀάγεις ἰο ἐδ αγτῖν. “οὶ πὸ ἤγΣῚ σεὶ ῥγουὶεὶοης, 
απά ἐῤοη; «εἰδίε «υὐδαὶ ἰο «ο.᾽ 

᾿Ακούσαντες ταῦτα ἀπ-ήλαυνον" καὶ ἐλθόντες ἐπὶ τὸ 

στρατόπεδον ἀπ-ήγγειλαν πάντα τοῖς στρατιώταις, καὶ 

Ξενοφῶν ἀνα-στὰς εἶπε τάδε: ““ἴΑνδρες, δια-πλεῖν μὲν 

ἐκεῖσε, ἔνθα βουλόμεθα, οὐ δυνατόν ἐστιν, ᾿ΔΑρίσταρχος 
Ν Γ, ἙΥ̓ΡΕῚ πὰ ..5 ’ 4 ΄ ΟΕ Ἂν διὸ 

γὰρ κωλύει ἡμᾶς. Σεύθης δέ φησιν εὖ ποιήσειν ὑμᾶς, ἐὰν 
Μ Ν 5 ’ “- Ἂν ’ ’ - ’ 

ἴητε πρὸς αὐτόν. νῦν οὖν σκέψασθε, πότερον ἐνθάδε 

μένοντες βουλεύσεσθε, ἢ ἐπ-αν-ελθόντες εἰς τὰ ἐπιτήδεια. 

ἐμοὶ μὲν οὖν δοκεῖ ἐπ-αν-ελθεῖν εἰς τὰς κώμας, ὅθεν 

δυναίμεθα λαμβάνειν τὰ ἐπιτήδεια" ἐκεῖ δὲ ἔχοντες τὰ 
5 7 ’ [τᾷ ων “ ων 

ἐπιτήδεια βουλευσόμεθα ὃ τι ἂν δοκῇ κράτιστον εἶναι. 
Ν ὦΦΨ ον σφ. ες “ ὃ “ ΡῚ ; Ν “- 39 καὶ ὅτῳ," ἔφη, “ταῦτα δοκεῖ, ἀνα-τεινάτω τὴν χεῖρα. 

ἀν-έτειναν ἅπαντες. ““᾿Απειόντες τοίνυν," ἔφη, ““συ- 
σκευάζεσθε' καὶ ἐπειδὰν παρ-αγγέλλῃ τις, ἕπεσθε τῷ β-ἀγγέλλῃ . ἐπ ἢ 
δ» , 3) 
ἡγουμένῳ. 

δόμος γχεῤεαΐς δὶς ῥγοῤοταὶς ἀπά ῥγοηηΐδος 10 ἰδὲ ἀγριν. 

Μετὰ ταῦτα Ξενοφῶν μὲν ἡγεῖτο, οἱ δ᾽ εἵποντο. ἐπεὶ 

δὲ προ-εληλύθεσαν ὅσον τριάκοντα σταδίους, Σεύθης ἀπ- 

ἤντησεν αὐτοῖς" καὶ εἶπε τοιάδε' ““᾽᾿ Ἐγὼ, ὦ ἄνδρες, 

δέομαι ὑμῶν στρατεύεσθαι σὺν ἐμοὶ, καὶ ὑπ-ισχνοῦμαι 

δώσειν ὑμῖν μισθόν' σῖτα δὲ καὶ ποτὰ, ὥσπερ καὶ νῦν, 

λήψεσθε ἐκ τῆς χώρας. ὕποσα δ᾽ ἂν ἁλίσκηται αὐτὸς 

ἕξω, ἵνα δια-τιθέμενος ταῦτα πορίζω ὑμῖν τὸν μισθόν." 

τύο 

1758 

ι8ο 
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ὁ δὲ Ξενοφῶν ἐπ-ήρετο αὐτόν" ““ἸΠόσον δὲ ἀπὸ θαλάττης 

ἄξεις τὸ στράτευμα ;" ὁ δὲ ἀπ-εκρίνατο" ““ Οὐδαμῇ πλεῖον 

ἕπτα ἡμερῶν, πολλαχῆ δὲ μεῖον." ἐπὶ τούτοις ἔδοξε 
πᾶσι συ-στρατεύεσθαι τῷ Σεύθῃ. 

ϑδεμίῥες ἐπίεγίαίπς ἐδε Ογεεζς, Ἡδγαε δε σύες Χεποῤῥοη 
σῶσε εομηεί. 

Μετὰ ταῦτα οἱ μὲν ἄλλοι ἐσκήνησαν κατὰ τάξεις, στρα- 

τηγοὺς δὲ καὶ λοχαγοὺς Σεύθης ἐκάλεσεν ἐπὶ δεῖπνον. 
- κ .. 9 “ἃ ΄, ε , , τς .» ἷΦ 
ἐπεὶ δὲ ἦσαν ἐπὶ θύραις, ὡς παρ-ιόντες ἐπὶ δεῖπνον, ἦν 

τις Ηρακλείδης Μαρωνείτης" οὗτος προς-ελθὼν τῷ Ξενο- 
““ » ᾿ (ς ἣ Ν ’ ’ὔ μὴ Α Ν 

φῶντι ἐλέεγε Σὺ καὶ πόλεως μεγίστης εἴ, καὶ παρὰ 

Σεύθη τὸ σὸν ὄνομά ἐστι μέγιστον. ἄξιον οὖν σοί ἐστι 
, “ »Ὺ Α Ν. 8. δδϑ 0 ΩΝ » , 

μέγιστα τιμῆσαι Σεύθην, δοὺς αὐτῷ ὃ τι ἂν ἔχῃς πλείστου 
Μ Μ ’ “Ὁ “ -“ ὼ Φ Ν τ ἄξιον. εὔνους δέ σοι ὧν παρ-αινῶ τοῦτο" εὖ γὰρ’ οἶδα, 

ὅτι ὅσῳ ἂν μεῖζον δωρήσῃ τούτῳ, τοσούτῳ μείζω ἀγαθὰ 0 9 ἐς ἂν μ ω; η τ} τ μ γ 
,ὔ τὰ ὸ ῥ1-ΠὉν 2) 5 , “ - - ",.. τ 

πείσει ὑπὸ τούτου. ἀκούων ταῦτα Ξενοφῶν ἠπόρει" οὐ 
Ν ων ΩΝ Ν “Ὁ, ’ 93 ’ 

γὰρ εἶχεν οὐδὲν, πλὴν ἢ μικρὸν τι ἀργύριον. 

1ρὲ δαπφμεί ῥερίπ:. {ῤγαείαη γιαρηθα. «4 ργεαὶ εαΐδγ. 

᾽ ΄“ ΄σ 

Επεὶ δὲ εἰς-ῆλθον ἐπὶ τὸ δεῖπνον, ἐκάθηντο κύκλῳ. 
" δ , - , ω - Ὁ » (νὰ 
ἔπειτα δὲ τρίποδες εἰς-ηνέχθησαν πᾶσιν" οὗτοι δ᾽ ἦσαν 

μεστοὶ κρεῶν νενεμημένων, καὶ ἄρτοι μέγαλοι προς- 
μι “- ΄“ 

πεπερονημένοι ἦσαν πρὸς τοῖς κρέασι. καὶ πρῶτος 

Σεύθης, λαβὼν τοὺς ἑαυτῷ παρα-κειμένους ἄρτους, δι- 

έκλα κατὰ μικρὸν, καὶ ἔρριπτε τοῖς δειπνοῦσι, καὶ τὰ κρέα 
ε ᾽ὔ Ν « » δ᾽ ῳ ε Γ. Ε ὡσαύτως. καὶ οἱ ἄλλοι, παρ᾽ οἷς οἱ τρίποδες ἔκειντο, 
" , , Υ , " , ν ἈΝ 
ἐποίουν ταὐτὰ. ᾿ΆΑρκας δέ τις, ᾿Αρύστας ὄνομα, δεινὸς 

“ ΄ Ν ὅ0ΘῸΧΝ Ν ἈΝ ᾽ Ν -“ 

φαγεῖν, δι-έρριπτε μὲν οὐδὲν, λαβὼν δὲ εἰς τὴν χεῖρα 

ἄρτον ὅσον τρι-χοίνικον, καὶ θέμενος κρέα ἐπὶ τὰ γόνατα 

φς 



γσν 
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! ἐδείπνει. περι-έφερον δὲ κέρατα οἴνου, καὶ πάντες ἔδε- 210 
8 δι} , “3 Ν ς }] ’ » }] . ΑἾΞΘΟ,, 

χοντο ὁ δὲ ᾿Αρύστας, ἐπεὶ ὁ οἰνοχόος ἔφερε παρ᾽ αὐτον 
Ν ’ 95 Ν Ἁ » " Ψ ͵7 ΄“ -, ὰ 

τὸ κέρας, ἰδὼν τὸν Ξενοφῶντα οὐκέτι δειπνοῦντα εἶπε 
({ Ν , ’ μὴ Ἂ᾿ . ΩΝ Ν Ψ ! 3) 5 Δὸς ἐκείνῳ τὸν οἵνον' ἐγὼ γὰρ οὔπω σχολάζω." ἀκ- 

’ , . Ν 3 ’ Ν ᾿] ’ ᾽ , 

οὔσας Σεύθης τὴν φωνὴν ἠρώτα τὸν οἰνοχόον τί λέγοι. 

ὁ δὲ οἰνοχόος εἶπεν αὐτῷ ὅ τι λέγοι ἠπίστατο γὰρ ἑλλη- 215 

νίζειν. ἐνταῦθα μὲν δὴ γέλως ἐγένετο. 

Χεποῤῥοη; εχ  γίσαίοε ῥίηισο γγονὶ ἃ αϊϊορισια. ὙΡὲ ῥαπᾳιιὶ 

εοποϊμάεά. 

Ἔκ δὲ τούτου εἰς-ῆλθεν ἀνὴρ Θρᾷξ, ἔχων ἵππον λευκόν" 
ἈΝ Ν ͵ , » “ ᾿ ς( [2 

καὶ λαβὼν κέρας μέστον οἴνου εἶπε Προ-πίνω σοι, 

ὦ Σεύθη, καὶ δίδωμί σοι τοῦτον τὸν ἵππον, ἐφ᾽ οὗ καὶ .... 

διώκων αἱρήσεις τὸν πολέ ὶ ἀπο-χωρῶν ῥᾳδίως 220“ ρήσεις πολέμιον, καὶ ἀπο-χωρῶν ῥᾳδίως 220. 
“5 ᾽ὔ Μ “- 3 Ν ἢ 7 Ἁ ἀπο-φεύξει. ἄλλος παῖδα εἰς-αγαγὼν ἐδωρήσατο, καὶ 
ἄλλ ιν ν Τῇ ,ὕ ς δὲ - “- ᾿ ων ῳ ος ἱμάτια τῇ γυναικί. ὁ δὲ Ξενοφῶν ἠπορεῖτο ὅ τι 

ποιοῖ" ἐκάθητο γὰρ, ὡς τιμώμενος, ἐν τῷ πλησιαιτάτῳ 

δίφρῳ Σεύθῃ" ὁ δὲ οἰνοχόος ἐνταῦθα προς-ἤνεγκεν αὐτῷ 
Ν ’ « Ν ἕῳ ΄σ ε ’ ’ τὸ κέρας. ὁ δὲ Ξενοφῶν ἀν-ἔστη θαρραλέως, δεξάμενος 223 

τὸ κέρας, καὶ εἶπεν" ““᾿Εγὼ δέ σοι, ὦ Σεύθη, δίδωμι ἐμαυ- 
Α Χ Ν. ἣν εἶ Ἂ ε ’ὔ ΄ “ ὔ 

ΤΟΥ καὶ τοὺς ἐμοὺς τούτους ἐταίρους, φίλους εἰναὶι πιστούς. 
ἅ ΄“ ἴω ᾿ς 5. Ν “ Ν “" ’ Ν “ 

καὶ νῦν προς-αιτοῦσί σε οὐδὲν, ἀλλὰ ἐθέλουσι καὶ πονεῖν 

ὑπὲρ σοῦ καὶ προ-κινδυνεύειν" καὶ μετὰ τούτων τὴν μὲν 

πατρῷαν χώραν ἀπο-λήψει, πολλὴν δὲ ἄλλην κτήσει" 330 

πολλοὺς δὲ ἵππους, πολλοὺς δὲ ἄνδρας καὶ γυναῖκας κατα- 
- κτήσει, οὗ αὐτοὶ παρ-έσονται φέροντες πρός σε δῶρα." 

9 Ν « ν ’ “ »- ΄“ πὶ Ἀ ,Ἷ 

ἀνα-στὰς ὁ Σεύθης συν-έπιε τῷ Ξενοφῶντι; καὶ μετὰ 

ταῦτα εἰς-ἧλθόν τινες αὐλοῦντες κέρασί τε καὶ σάλπιγξι. 
᾿ ᾿ς ΠΡΆΒΝ, ἢ 

καὶ αὐτὸς Σεύθης ἀν-ἔκραγέ τε πολεμικὸν, καὶ ἐξοήλατο 238 
4 ΄- ’ 

μάλα ἐλαφρῶς. εἰς-ἤεσαν δὲ καὶ γελωτοποιοί, 
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δέμέβες ῥγοόῤονος ἐὸ “ἰγίζε α “μάάεη ῥίοαυ. Ηξ σοε: ἐο 
γκολΟ γε ἐδ 6716771}. 

« ν φῳ᾿ " 5» κ " 

ἀ)ς δὲ ἥλιος ἐδύετο, ὁ Σεύθης ἀνα-στὰς εἶπε πρὸς τοὺς 

τῶν Ἑλλήνων στρατηγούς" ““ἾΩ, ἄνδρες, οἱ πολέμιοι ἡμῶν 

οὐκ ἴσασί πω τὴν ἡμετέραν συμμαχίαν" ἐὰν οὖν ἔλθωμεν 
ὌΝ ἐπ᾽ αὐτοὺς πρὶν φυλάξασθαι, μάλιστα ἂν λάβοιμεν καὶ 
:] ἢ Ν ῇ ;») « Ν ν ’ 

ἀνθρώπους καὶ χρήματα. οἱ δὲ στρατηγοὶ συν-επ-ήνουν 
“ 9 ’ ΜΞ“ «ς “-“ ε Ν “- ἃ (ςς 

ταῦτα καὶ ἐκέλευον αὐτὸν ἡγεῖσθαι. ὁ δὲ εἶπε Παρα- 
, 9 ’ ὩΡν δ." Ν . τὰν Ἁ “ἊΝ 

σκευασάμενοι ἀνα-μένετε" ἐγὼ δὲ, ὁπόταν καιρὸς ἦ, ἥξω 

πρός ὑμᾶς καὶ ἡγήσομαι. 
ε ΄ 3.4 4 Ν , , ’ “-“ Μ 
Ηνίκα δ΄ ἣν ἀμφὶ μέσας νύκτας, Σεύθης παρῆν ἔχων 

ἱππέας καὶ πελταστὰς καὶ ὁπλίτας. καὶ οἱ μὲν ἡγοῦντο, 

οἱ δὲ πελτασταὶ εἵποντο, οἱ δ᾽ ἱππεῖς ὠπισθοφυλάκουν. 

ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ἦν, ὁ Σεύθης ἐκέλευσε τοὺς “Ἕλληνας περι- 
’ Ν “5 ’ ᾿ Ὄ  Ἕἢ ᾽ " ’ 

μένειν καὶ ἀνα-παύεσθαι: αὐτὸς ὃ ἔφη σκέψεσθαι. 

σκεψάμενος δὲ ἧκε πάλιν καὶ ἔλεγεν" ““ΓΑνδρες, καλῶς 
“ “Χ ᾿ ᾿ΜΕΡΝ , Ν Ν ΄, ᾿ 
ἔσται, ἐὰν θεὸς θέλῃ" λήσομεν γὰρ τοὺς πολεμίους ἐπι- 

[ὦ 5" ΜΝ Ἢ Ἀ Ἀ ε ΄ φ΄σιὸ “ ὦ « ΄“ Ν 

πεσόντες. ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν ἡγήσομαι τοῖς ἵπποις" ὑμεῖς δὲ 
“ ε ’ Ν ᾿ς ὑνὴν “ " “ 

ἕπεσθε. ὑπερ-βάντες δὲ τὰ ὄρη ἥξομεν εἰς κώμας πολλάς 
ΡῈ] τε καὶ εὐδαίμονας. 

{2 ε εἸ:εν» ατὸ ἰαάεη ὃν σωγργίσε. δεμέδες δώγης ἐδεῖν οἰίαρει. 

Ἡνίκα δ᾽ ἦν ἀμφὶ μέσον ἡμέρας, ὁ Σεύθης ἤδη ἣν ἐπὶ 

τοῖς ἄκροις" καὶ κατειδὼν τὰς κώμας ἧκεν ἐλαύνων πρὸς 

τοὺς ὁπλίτας καὶ ἔλεγεν" ““᾿Αφ-ήσω ἤδη τοὺς μὲν ἱππέας 
- " Ν ΄ Ν Νὰ Ἂς οὖν 8 Το, [4 Ὰ 

κατα-θεῖν εἰς τὸ πεδίον, τοὺς δὲ πελταστὰς ἐπὶ τὰς κώμας 

ὑμεῖς δὲ ἕπεσθε ὡς τάχιστα. μετὰ ταῦτα ᾧχετο, καὶ οἱ 
“ Ἁ Ν. ΄" ΄ 

260 Ἕλληνες εἴποντο. ἐπεὶ δὲ ἦσαν ἐν ταῖς κώμαις, Σεύθης, 
φ ΄σ ΄- Ξ 

ἔχων τριάκοντα ἱππέας, προς-ελάσας εἶπε τῷ Ξενοφῶντι 
Ν “- ’ ῳ ; ᾽ “Οἱ μὲν ἄνθρωποι ἔχονται ἐν ταῖς κώμαις, ἀλλ᾽ οὐχ 
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“Ἱππεῖς Ανρ Τοξότης 

(ΕΕΟΜ ΑΝ ΑΤΤΙΟ ΝΑΒΕ ΡΑΙΝΤΙΝΟ) 
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« ’, « Α « “ "Ψ ’ Ἁ , 

ἁλίσκονται" οἱ γὰρ ἱππεῖς οἴχονται διώκοντες, καὶ δέ- 

δοικα μὴ οἱ πολέμιοι συ-στάντες καὶ γενόμενοι ἀθρόοι 

ἐργάσωνται ἡμᾶς κακόν τι. δεῖ οὖν τινὰς ἡμῶν κατα- 
- 3) 

μένειν ἐν ταῖς κώμαις, μέσται γάρ εἰσιν ἀνθρώπων, 
“᾿Αλλ᾽ ἐγὼ μὲν," ἔφη ὁ Ξενοφῶν, “ κατα-λήψομαι τὰ 

ἄκρα" σὺ δὲ κέλευε Κλεάνορα παρα-τεῖναι τὴν φάλαγγα 
“ Ν, ᾽ , 

διὰ τοῦ πεδίου παρὰ τὰς κώμας.᾽ τότε μὲν δὴ ηὐλίσθησαν 
᾿] “ “Ὁ ἃ ε ͵ ε Γ. ’ ." ’ 

αὐτοῦ" τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ὁ Σεύθης, κατα-καύσας τὰς κώμας, 
’ 

ἀπ-ῆει πάλιν. 

Ἐπεαριῤηιθηΐ ἐπ ἰδὲ ῥίαϊπ. Πηΐεησο εοἱά, 
᾽ Ἄ ᾿ : 
Εκ τούτου Σεύθης ἀπ-έπεμψεν Ἡρακλείδην εἰς Πέ- 

5" ’ Ν ’ὔ [τς Ν Ψ -“ 

ρινθον ἀπο-δόσθαι τὴν λείαν, ὅπως μισθὸς γένοιτο τοῖς 
, Ε ὅγε Ν ν᾿ εὖ 9 , 

στρατιώταις" αὑτὸς δὲ καὶ οἱ Εἔλληνες ἐστρατοπεδεύοντο 

ἐν τῷ Θυνῶν πεδίῳ. οἱ δὲ Θυνοὶ ἐκ-λιπόντες τὰς κώμας 

ἔφευγον εἰς τὰ ὄρη. ἦν δὲ χιὼν πολλὴ καὶ ψῦχος τοσοῦ- 
ο Ἦ ΠΡ δ» δε," - » ΄ οἶ 

τον, ὥστε τὸ ὕδωρ, ὃ ἐφέροντο ἐπὶ δεῖπνον, ἐπήγνυτο, καὶ 
«ς “ν᾿ ἘῸΝ “-“ 9 ’ὔ Ξ ᾿ ΄-“ « ’ “ Ν 

ὁ οἶνος ὃ ἐν τοῖς ἀγγείοις" καὶ τῶν Ελλήνων πολλῶν καὶ 

ῥῖνες καὶ ὦτα ἀπ-εκαίοντο. ἔδοξε δὲ τῷ Σεύθῃ αὐλισθῆναι 
αὐτοῦ, ἵνα οἱ ἐπὶ τοῦ ὄρους μὴ τρέφοιντο ἐκ τῶν κωμῶν. 

τς λεῖα αν ἐὰν, , ᾿ “ 5. ἯΠῚ τές ὑκς Ἐν πῇ Ν " 
καὶ αὑτὸς μὲν ἐσκήνει ἐν τῷ πεδίῳ ὁ δὲ Ξενοφῶν, ἔχων 

ἐπιλέκτους ἄνδρας, ἐσκήνει ἐν τῇ ἀνωτάτω κώμῃ ὑπὸ τὸ ρας, ἐσκή ν τῇ ὦμῃ ὑπὸ τὸ 

ὄρος" οἱ δὲ ἄλλοι Ἕλληνες πλησίον κατ-εσκήνησαν ἐν 

τοῖς ὀρείνοις Θρᾳξί. 

,ωνλο “ πἰρρὲ αἰαεξ ζγογι ἐδ Τῤγαείαης, 

Εἰς δὲ τὴν ἐπ-ιοῦσαν νύκτα οἱ Θυνοὶ ἐλθόντες ἐκ τοῦ 
- τ Ν 

ὄρους ἐπι-τίθενται τοῖς “Ελλησι. ἐπεὶ δ᾽ ἐγένοντο κατὰ 

τὰς θύρας ἑκάστου τοῦ οἰκήματος, οἱ μὲν εἰς-ηκόντιζον, οἱ 

δὲ ἐν-επίμπρασαν τὰς οἰκίας" καὶ καλοῦντες Ξενοφῶντα 
᾿ ἐν δ ΣΕΥ ΡΥ Τὶ , 2 , ἀν Ψ 
ὀνομαστὶ ἐκέλευον αὐτὸν ἐξ-ιόντα ἀπο-θνήσκειν. καὶ ἤδη 
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οὔ ΘΕΓΨΕΟΤΙΟΝΒ ΕΚΟΜ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

“ “- Ἁ 2οοτε πῦρ ἐφαίνετο διὰ τοῦ ὀρόφου, καὶ οἱ περὶ τὸν Ξενο- 

φῶντα ἦσαν ἔνδον. ἐνταῦθα δὴ Σιλανὸς Μακίστιος σημαί- 

νει τῇ σάλπιγγι" καὶ εὐθὺς πάντες οἱ Ἕλληνες ἐκ-πηδῶσιν 
4 ΄“- }] “ Ἷ Ά, ’ ε Ν φω μι ἐκ τῶν οἰκημάτων σπάσαντες τὰ ξίφη. οἱ δὲ Θρᾷκες ἔφευ- 

. λ ε Ν ΒΘ - ὅο »] [ «ς δὲ ,ν. 7) φΦ 

γον" καὶ οἱ μὲν αὐτῶν ἐλήφθησαν, οἱ δὲ καὶ ἀπ-έθανον 

295 οἱ δὲ Ἕλληνες ἐδίωκον τοὺς λοιποὺς ἔξω τῆς κώμης. τῶν 

δὲ Θυνῶν τινὲς, ὑπο-στραφέντες ἐν τῷ σκότει ἔτρωσάν 

τινας τῶν “Ἑλλήνων ἀκοντίοις" οὐδεὶς δὲ αὐτῶν ἀπ-έθανε. 
Ν Ων ΄- σ΄ο. σ᾽ 

Σεύθης δὲ ἧκε σὺν ἑπτὰ ἱππεῦσι καὶ ἐβοήθει τοῖς Ελλησι, 

ἔχων τὸν σαλπιγκτὴν τὸν Θράκιον. 

Τῤεὲ Ἱῤγαείαρη ἐγίδες σαδηη ἰο ϑεμέδες, Οεηθγοῖς εοπάμεὶ 
φῇ «Χεμορῥο». 

8.002 ᾿;Ἢδη δὲ ὁ Σεύθης εἶχε καὶ τριπλασίαν δύναμιν" πολλοὶ 
΄“ ᾽ “-“ 

γὰρ τῶν ᾿Οδρυσῶν, ἀκούοντες τὰ πεπραγμένα, συν-εστρα- 
’ 3 ΄ν ε Ν Ν 9 Ν Φ ᾿.] Ἀ “ » 

τεύοντο αὐτῷ. οἱ δὲ Θυνοὶ, ἐπεὶ εἶδον ἀπὸ τοῦ ὄρους 

πολλοὺς μὲν ὁπλίτας πολλοὺς δὲ πελταστὰς πολλοὺς 

δὲ ἱππέας, κατα-βάντες ἱκέτευον σπείσασθαι. ὁ δὲ 

8305 Σεύθης, καλέσας τὸν Ξενοφῶντα, ἐπ-εδείκνυεν ἃ λέγοιεν, 
Ν 3 ΝΥ ’ 5 »-“ “ ’ [4 

καὶ οὐκ ἔφη σπείσασθαι, εἰ Ξενοφῶν βούλοιτο τιμωρή- 

σασθαι αὐτούς. ὁ δὲ εἶπεν" ““᾿Αλλ᾽ ἔγωγε νομίζω αὐτοὺς 
4 “ Μ «ε Ν ᾿"} ᾿] [9] Ν 93 Ἀ.8 καὶ νῦν ἔχειν ἱκανὴν δίκην, εἰ δοῦλοι ἔσονται ἀντὶ ἐλευ- 

θέρων. συμ-βουλεύω οὖν σοι λαμβάνειν ὁμήρους τοὺς 

310 δυνατωτάτους κακόν τι ποιεῖν, ἐᾶν δὲ τοὺς γέροντας 
» , 33 Ρ μὴ νι 7 “ ᾽ ς ’, 

οἴκοι μένειν. πάντες οὖν ἐν ταύτῃ τῇ χώρᾳ ὑφ-ίεντο 
ΨὉ ’ τῷ Σεύθῃ. 

Τρε Ογεεζ: αγὸ ποῖ ῥαϊά ἐπ ζω]. Χεποῤδοη πηζαὶγῖν ἐγεαίεά, 

Μετὰ ταῦτα ὁ ᾿Ηρακλείδης παρ-ἣν ἐκ Περίνθου, ἔχων 

τὴν τιμὴν τῆς λείας, ἧς ἀπ-έδοτο. Σεύθης δὲ ἀπεεδίδου 



-."--" 
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ν ᾿ Ν ,ὕ ν , ε ΕΟ. ἐ Ης τὸν μισθὸν τῷ στρατεύματι εἴκοσι μόνον ἡμερῶν" ὃ γὰρ 

Ἡρακλείδης ἔλεγεν ὅτι οὐκ ἐμ-πολήσειε πλεῖον τῆς λείας. 

ὁ οὖν Ξενοφῶν ἀχθεσθεὶς εἶπε" “«“ Δοκεῖς μοι, ὦ Ἣρα- 

κλείδη, οὐ κήδεσθαι Σεύθου ὡς δεῖ: εἰ γὰρ ἐκήδου, ἧκες 

ἃν φέρων πλήρη τὸν μισθόν" καὶ εἰ μὴ ἄλλως ἐδύνω 
,ὕ “ ἘΠ , δὴ Ν ΠΑΝ δφοηρ ἡ 3) 

πορίζεσθαι τοῦτον, καὶ ἀπ-ἔδου ἃν τὰ σεαυτοῦ ἱμάτια. 
Ἂ «ε “ 

᾿Εντεῦθεν ὃ ᾿Ηρακλείδης ἔδεισε μὴ ἐκ-βληθείη ἐκ τῆς 

Σεύθου φιλίας" καὶ ἀπὸ ταύτης τῆς ἡμέρας δι-έβαλλε 

Ξενοφῶντα πρὸς Σεύθην ὅ τι ἐδύνατο. οἱ μὲν δὴ στρα- 
“- 4 ». “ “ 5 3 Ὶ ’ὔ τιῶται ἐν-εκάλουν Ξενοφῶντι, ὅτι οὐκ εἶχον τὸν μισθόν" 

Σεύθης δὲ ἤχθετο αὐτῷ, ὅτι ἐντόνως ἀπ-ήτει τὸν μισθὸν 

τοῖς στρατιώταις, καὶ οὐκέτι φιλικῶς δι-έκειτο αὐτῷ, ὥσ- 

περ τὸ πρόσθεν. 

δῥαγία αὐαπὶν ἐδὲ αγηιγ. ϑεμίδες ἐπίογίαϊης ἐδ ἐπογ9. 

᾽ν τούτῳ τῷ χρόνῳ ἀφ-ικνοῦνται Χαρμῖνός τε ὁ Λάκων 

καὶ Πολύνικος παρὰ Θίβρωνος, καὶ λέγουσιν ὅτι οἱ Λακε- 

δαιμόνιοι μέλλουσι στρατεύεσθαι ἐπὶ Τισσαφέρνην, καὶ 
“ ε , - ’, “» ΟΥ̓͂Σ ν ε ὅτι ὁ Θίβρων δεῖται ταύτης τῆς στρατιᾶς" καὶ ὑπ-ισχ- 

νοῦνται μισθόν. ἐπεὶ δὲ οἱ Λακεδαιμόνιοι ἦλθον, εὐθὺς 

ὁ "Ηρακλείδης λέγει τῷ Σεύθῃ" “Τοῦτο γεγένηται κἀλ- 
λιστον᾽ οἱ μὲν γὰρ Λακεδαιμόνιοι δέονται τοῦ στρατεύ- 

 τῶς κεολ Ἀ 51 ΤΡ " ᾿ ᾿ , 
ματος, σὺ δὲ οὐκέτι δέῃ" ἐὰν δὲ ἀπο-διδῳς τὸ στράτευμα 

αὐτοῖς, οἱ στρατιῶται οὐκέτι ἀπ-αιτήσουσι σὲ τὸν μισθὸν, 

ἀλλ᾽ ἀπ-αλλάξονται ἐκ τῆς χώρας." ἀκούσας ταῦτα ὁ 
Σεύθης κελεύει παρ-άγειν τοὺς ἀγγέλους, καὶ ἔλεγεν ὅτι 

ἀπο-διδοίη τὸ στράτευμα τοῖς Λακεδαιμονίοις, καὶ ἐξένιζεν 

αὐτοὺς μεγαλοπρεπῶς. Ξενοφῶντα δὲ οὐκ ἐκάλει ἐπὶ 

ξένια, οὐδὲ τῶν ἄλλων στρατηγῶν οὐδένα. 
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26ο 

οδ ΒΕΓΙΕΟΤΙΟΝΒ ΕΚΟΜ ΧΕΝΟΡΗΟΝ, 

Χεποῤῥοηῆς ἐραγαςίοῦ, ας ἐγακυη ὧν ϑεμίδες απμά Ηδγαςϊάος. 

᾿Ερωτώντων δὲ τῶν Λακεδαιμονίων ποῖός τιδι ὥλα δ 

[η 
οὐ κακὸς, φιλοστρατιώτης δέ" καὶ διὰ τοῦτο χεῖρον εἴη 

ΔΑ, Ὁ 
Ξενοφῶν, ὁ Σεύθης ἀπ-εκρίνατο, ὅτι τὰ μὲν ἂλλ 

5». 5 νι. Γ- ἐν ,.ς “ἰν νπςΝὦ ᾿ 
αὐτῷ. οἱ δὲ εἶπον Αλλ᾽ ἡ δημαγωγεῖ ὃ ἀνὴρ τοὺς 

ε 

ἄνδρας ;" καὶ ὁ Ἡρακλείδης, ““ Πάνυ μὲν οὖν," ἔφη. 

ἌἸΑρα οὖν," ἔφασαν, “οὐκ ἐναντιώσεται ἡμῖν περὶ τῆς 
ἀπαγωγῆς τῆς στρατιᾶς :") “᾿Αλλ᾽ ἐὰν ὑμεῖς," ἔφη ὃ 

Ἡρακλείδης, “ἐ συλ-λέξαντες τοὺς στρατιώτας ὑπό σχοσοη 

αὐτοῖς τὸν μισθὸν, ἕκοντες. ̓ ἀπο-δραμοῦνται σὺν ὑμῖν. 
νΨ Ν 

καὶ αὔριον ἄξομεν ὑμᾶς πρὸς αὐτούς" καὶ μὰ χὰν ὅτι, ἐπειδὰν 

ἴδωσιν ὑμᾶς, ἄσμενοι συν-δραμοῦνται ὑμῖν." αὑτὴ μὲν ἡ 
ε ΄ “᾿ Ν ἡμέρα οὕτως ἔληξε. 

Τῤὲ ϑῥαγίαπε γπαΐφ ἐδεῖγ ῥγοῤοιαὶς ἐο ἐδὲ ἀγρῶν, απά ῥ,ΟΡΙ 16 
26». «Χεμποῤῥο αεεμσεά Κ᾽ μηαῖν ἀραϊπρ. 

“Ὁ ε ’, ’ « Ε2 Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ Σεύθης τε καὶ “Ηρακλείδης ἄγουσι 
Ν 

τοὺς Λάκωνας ἐπὶ τὸ στράτευμα" τὼ δὲ Λάκωνε ἐλεγέτην" 

“ Δοκεῖ τοῖς Λακεδαιμονίοις πολεμεῖν Τισσαφέρνει, τῷ 
5 ,7 Ὶ ε -“" Ν “Ὁ » Ν ΝΥ͂Ν ’ ’ ἀδικήσαντι ὑμᾶς" ἐὰν οὖν ἴητε σὺν ἡμῖν, τιμωρήσεσθέ 

τε τὸν ἐχθρὸν καὶ λήψεσθε τὸν μισθόν." οἱ δὲ στρα- 

τιῶται ἄσμενοι ἤκουσαν ταῦτα" καὶ εὐθὺς ἀν-ίσταταί τις 
“- ᾽ ’ “ὋΛ» “, Ἀ Ὡ 

τῶν ᾿Αρκάδων, κατηγορήσων τοῦ Ξενοφῶντος, καὶ λέγει 

ὧδε" “Ἡμεῖς μὲν, ὦ Λακεδαιμόνιοι, καὶ πάλαι ἂν ἣμεν 
δ τ τὸ ᾿Ὶ ν. »- “- 5 ’ οι τὰν - ᾿" Ὄ 

παρ᾽ ὑμῖν, εἰ μὴ Ξενοφῶν καλοῦ ἡμᾶς δεῦρο' σὺ 

τούτῳ δὲ ψτρατενόμενοι καὶ νύκτα καὶ ἡμέραν οὐδὲν πε- 

παύμεθα" καὶ τὸν μὲν ἡμέτερον μισθὸν αὐτὸς ἔχει, ἡμᾶς 

δὲ ἀπο-στερεῖ." μέτὰ τοῦτον ἄλλος ἀν-έστη ὁμοίως 

ἄλλος. ἐκ δὲ τούτου Ξενοφῶν ἔλεξεν ὧδε" 
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“Χεμοῤῥοηῆ: εἰρίξηεθ. ἷ. “15 αἱ] δαὶ 1 ῥα ἄομθ 1 ῥαυε τονὲ 
)γοῖι" «ὐεἰγαγε, απά ἐγὶδά ἐο σαῦγγ ομέ γοῖ αὐἱεῥε..᾽ 

᾽ “ ““ 

“᾿Αλλὰ πάντα μὲν ἐμαυτῷ κακὰ δεῖ προς-δοκᾶν, ἐπεί 
“ ΡΒ ἃ δὲ ᾿Ξ. δ » Χ ’ 5 φΦ 

γε νῦν ὑφ᾽ ὑμῶν αἰτίας ἔχω περὶ τούτων, ἐν οἷς παρ- 

ἐσχόμην περὶ ὑμῶν πλείστην προθυμίαν. ἀπ-ετραπόμην 

μέν γε ἤδη ὡρμημένος οἴκαδε, ἀκούων ὑμᾶς εἶναι ἐν ἀπό- 370 

οἱς. καὶ βουλόμενος ὠφελῆσαι ὑμᾶς, εἴ τι δυιαίμην. βοιϑ, μ Ἵ μας, μη 
Ν -“ ὶ ᾿ 

ο μετὰ δὲ ταῦτα Σεύθης ἔπεμπε πρὸς ἐμὲ πολλοὺς ἀγγέλους, Ἰὰ 
--- 6 φι, ὁ Ν ᾿] ’ [δ υ!." 3 “ Ἀ 

καὶ ὑπ-ισχνεῖτό μοι πολλὰ, εἰ πείσαιμι ὑμᾶς ἐλθεῖν πρὸς 
πε υδι 4. .3 ἃς “ Ν 3 5 ’ “-“ ε 2 Ν 

αὐυτον ἀλλὰ ΤΟΌΤΟ μὲν ουκ ἐπ-τέχειρῆησα ποίξιν, ὡς αὕὔτοι 

ὑμεῖς ἐπίστασθε, ἐβουλόμην δὲ ὡς τάχιστα δια-βιβάσαι 3175 

ὑμᾶς εἰς τὴν ᾿Ασίαν. ταῦτα γὰρ καὶ ἐνόμιζον βέλτιστα 

εἶναι ὑμῖν, καὶ ἤδειν ὑμᾶς βουλομένους. ἐπεὶ δὲ ᾿Αρί- 
νι Ν Ν ’ »: οὐδὲ “ » 

σταρχος ἐλθὼν σὺν τριήρεσιν ἐκώλυεν ἡμᾶς δια-πλεῖν, ἐκ 

τούτου συν-έλεξα ὑμᾶς, ὅπως βουλευσαίμεθα ὅ τι δέοι 

ποιεῖν. ἐνταῦθα δὴ πάντες ἐψηφίσασθε ἰέναι σὺν Σεύθῃ. 

τί οὖν ἐγὼ φρλδ να, ἠδίκηκα, ἀγαγὼν ὑμᾶς ἔνθα ἐδόκει 

πᾶσιν ὑμῖν πορεύεσθαι ; 

ἱϊ, ἐ δομέφες ῥα: εξεοαϊεά γε, ας «ὐοὶ]] α΄ γοι.᾽ 11], “ ῥαίδυεν φοοά 

«υὲ ῥαῦε σοὶ ὧν επίογίηρ δἰς σογυΐοθ ῥας δδορ ο τῖγ ῥγοσμγίηρ.ἢ 

“ Περὶ δὲ τοῦ μισθοῦ, ὃν ἐμὲ λέγετε ἀπ-εστερηκέναι 

ὑμᾶς, ὄμνυμι ὑμῖν μηδὲ ἔχειν ἃ Σεύθης ἐμοὶ ἰδίᾳ ὑπ- 
, Ν ’ὔ; 3, ᾿ Ψ Α ἃ « ἔσχετο’ καὶ συν-επ-όμνυμι μηδὲ αὐτὸς εἰληφέναι, ἃ οἱ 

ἄλλοι στρατηγοὶ ἔλαβον, μηδὲ ὅσα ἔνιοι τῶν λοχαγῶν" 

καὶ ἠσχυγόμην ἂν δὴ, εἰ ὑπὸ πολεμίου γε οὕτως ἐξ- 

ἡπατήθην" φίλῳ δὲ ὄντι αἴσχιόν μοι εἶναι δοκεῖ ἐξ-απα- 

τὰν ἢ ἐξ-απατᾶσθαι. ᾿Ανα-μνήσθητε δὲ πρὸς τούτοις ἐν 

280 
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ποίᾳ ἀπορίᾳ ἦτε, ὅτε ἐγὼ ἀν-ἤγαγον ὑμὰς πρὸς Σεύθην. 399 
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ΑΝ ΧΩ σε 

. 400 
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“πολὺν πρὸς ὑμῶν, εἶχον δὲ δι᾿ ὑμᾶς καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων 

410 

ΙΟΟ ΘΕΙΕΟΤΊΟΝΕ ΕΚΟΜ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. 

᾿Αρίσταρχος μὲν ὁ Λακεδαιμόνιος οὐκ εἴα ὑμᾶς εἰς-ἰέναι 

εἰς τὴν Πέρινθον, ὑπαίθριοι δὲ ἔξω ἐστρατοπεδεύετε, 
; Ν ὧ τὰ τ ὡς 9ὼὺ , - ’ ᾿ μέσος δὲ χειμὼν ἣν" τὰ δὲ ἐπιτήδεια ἣν σπάνια, καὶ 

οὐκ ἦν ἡμῖν κατα-λαμβάνειν ἀνδράποδα ἢ πρόβατα" οὐ 
Ν Μ Μ ε “- Μ , [-ὦ σι γὰρ εἴχομεν οὔτε ἱππεῖς οὔτε πελταστὰς, ὥστε λαβεῖν 

“ 9 ἈΝ ἢ ἣν ’ ΟἿΣ Ἐς , ’ὔ 

ταῦτα. ἐπεὶ δὲ ἐγὼ προς-ἐέλαβον ὑμῖν Σεύθην σύμμαχον, 

ἔχοντα καὶ ἱππέας καὶ πελταστὰς, ταῦτα πάντα προ-- 
εγΐγνετο ἡμῖν" καὶ γὰρ ἐν ταῖς κώμαις εὑρίσκομεν σῖτον 
“5 ’ Ἀ ὌΠΟΝ ε “ ἤ 34. ἢ ε 

ἀφθονώτερον, καὶ οὐκέτι ἑωρῶμεν πολέμιον οὐδένα. ὃ 

γὰρ Σεύθης παρ-εῖχε ταύτην τὴν ἀσφαλείαν ὑμῖν οὕτως 

ἀποροῦσι. καὶ νῦν εἰ μὴ πάνυ πολὺν προς-εδίδου ὑμῖν 
μισθὸν, τί ἔδει ἄχθεσθαι περὶ τούτου: ἢ τί διὰ τοῦτο 

Μ “ ,»" ᾿Ὄ Ψ 9 - Ὶ οἴεσθε χρῆναι ἐμὲ αὐτίκα ἀπο-θανεῖν ; 

ἷν. 1 ῥαῦυε «αογ βεεά αἱΐ ΚΓ γομ; ἐξ ἐδὶς γομτ σγαϊἐμάεϑ" 

“ Καὶ τὰ μὲν δὴ ὑμέτερα πράγματά ἐστι τοιαῦτα" 

ἄγετε δὲ δὴ, καὶ τὰ ἐμὰ σκέψασθε παρὰ ταῦτα. ἐγὼ 

γὰρ, ὅτε μὲν πρότερον ὡρμώμην οἴκαδε, εἶχον μὲν ἔπαινον" 

“Ἑλλήνων εὐκλείαν. ἐπιστευόμην δὲ ὑπὸ Λακεδαιμόνΐων" 
Μ Ν, ᾽ Ν Μ “ Ν  ΞΞΞ. “ ἄλλως γὰρ οὐκ ἄν με ἔπεμπον πάλιν πρὸς ὑμᾶς. νῦν δὲ 
" ; ὉἋὮ ’ ᾿ αὐ ,’ ς,}"} 

ἀπ-έρχομαι δια-βεβλημένος μὲν πρὸς Λακεδαιμονίους ὑφ 
ἐδ" - ἶσέ 3 θ ’ δὲ τ' 4θ φ Ν, δι “Ὡς ἮἮΕ “-“ δὲ δι 

ὑμῶν, ἀπ-ηχθημένος δὲ Σεύθῃ ὑπὲρ ὑμῶν" ὑμεῖς δὲ, ὑπὲρ 

ὧν ἐγὼ ταῦτα πολλὰ πάσχω, τοιαύτην ἔχετε γνώμην περὶ 
. “ Ν Ν , δ, ; Ν [ὦ ᾿ 

ἐμοῦ. ἐὰν δὲ ποιήσητε περὶ ἐμὲ ἃ λέγετε, ἴστε ὅποιον 
ν " -“ Ξι Ν Ν Ν δ ἃ, ε “ Ν 

ἄνδρα ἀπο-κτενεῖτε" πολλὰ μὲν γὰρ ὑπὲρ ϑ- καὶ σὺν 

ὑμῖν ἐπόνησα καὶ ἐκινδύνευσα, καὶ Ἡὐφίλ εχ σὺν ἊΝ 

πολλὰ βαρβάρων τρόπαια' ἐπειρασάμην δὴ ποιεῖν 

ἀγαθὸν πρὸς ὑμᾶς, ὅσον ἐγὼ ἠδυνάμην. νῦν γὰρ ὑ 

ἔξ-εστι γμρυρέννα ὅποι ἂν βούλησθε καὶ κατὰ γὴν 

κατὰ θάλατταν" ἂρ᾽ οὖν νῦν ἔν καιρὸς κν. δοκεῖ εἶ 
οϑδνν ων δ Ὴσο 

᾿Ἶ 

- 



ΨΙ]Π1. ΟΟΝΟΣΌΔΙΝΟ ΘΟΕΝΕΘ ΟΣ 1ΠῈΕ ΚΕ ΧΈΕΠΑΤ, ΙΟῚ 
"δΑ ἄμ ὡ 

κατα-κτανεῖν ἐμὲ ὡς τάχιστα; οὐ μὴν, ὅτε γε ἐν τοῖς 420 
" ᾿ ον 0ΟΝ “ τ , .] Ν Ν 

ἀπόροις ἣμεν, οὐδὲν τοιοῦτο ἐλέγετε' ἀλλὰ καὶ πατέρα 
Ἃς 5" “-“ Ν «ε -“ Ὁ 4 ᾿ “ ε 

ἐμὲ βΆλεῖγε, καὶ δον κεῖσθαι ἀεὶ μνήσεσθαι ἐμοῦ, ὡς 

εὐεργέτου, ᾿ῳ μέντοι, οὗτοί εἰσιν ἀγνώμονες, οἱ νῦν 

ἥκοντες, ἐ ἐφ᾽, ὅμᾶς οὐδὲ, ὡς ἐγὼ ὑπ, τρου δοκεῖτε 

εἶναι βελτίονες, τοιοῦτοι ὄντες περὶ ἐμέ." 428 
ὅν. Α,), ἔκ»Α ΑΛ ἄγ ... 

γγ--Ὁ 1.ῷὦἡ «(ἃ 

1ὲ ϑδῥαγίαης ἑαζε Χοημοῤδοπ᾽ς ῥαγὶ. Ἡογαςϊϊάος ἐβοαυς δὶς 
“αραεῖΐγ. «Χεποῤῥοῖ ἰοα δ. ϑεμίδε.. 

Ταῦτα εἰπὼν ἐπαύσατο. Χαρμῖνος δὲ ὃ Λακεδαιμόνιος 

ἀνα-στὰς εἶπεν “᾿Αλλ ἐμοὶ μέντοι οὐ δικαίως δοκεῖτε 
χαλεπαίνειν τῷ ἀνδρὶ τούτῳ ἐγὼ γὰρ καὶ αὐτὸς μαρτυ- 
ρήσω ὑπὲρ αὐτοῦ. ἡμῶν γὰρ ἐρωτώντων περὶ Ξειοφῶν- 

τος, ποῖός τις ἀνὴρ εἴη, Σεύθης ἀπ-εκρίνατο ὅτι οὐ κακὸς 4309 

μὲν εἴη, ἄγαν δὲ φιλοστρατιώτης." ἀνα-στὰς ἐπὶ τούτῳ 

Πολυκράτης ᾿Αθηναῖος εἶπεν' ““'Ὁρῶ, ὦ ἄνδρες, καὶ 

Ἡρακλείδην ἐνταῦθα παρ-ὄντα, ὃς παρ-έλαβε τὰ χρή- 

ματα, ἃ ἡμεῖς ἐκτησάμεθα" καὶ ἀπο-δόμενος ταῦτα οὔτε 

Σεύθῃ οὔτε ἡμῖν ἀπ-έδωκε τὴν τιμὴν, ἀλλὰ αὐτὸς ἔκλεψε. 4 

ἐὰν οὖν σωφρονῶμεν, συλ-ληψόμεθα αὐτόν" οὐ γὰρ δὴ 

οὗτός γε Θρᾷξ ἐστὶν, ἀλλ᾽ Ἕλλην ὧν “Ἕλληνας ἀδικεῖ. 

ζὼ ὡν οι ὧς 

᾿Ακούσας ταύτα, ὁ Ἡρακλείδης προς-ελθὼν τῷ Σεύθῃ 

λέγει’ “Ἡμεῖς, ἐὰν σωφρονῶμεν, ἄπ-ιμεν ἐντεῦθεν ὡς 
, 93 δ 9 , Ψ . τ΄ ἈΝ [ Ν 5 τάχιστα." καὶ ἀνα-βάντες ἐπὶ τοὺς ἵππους ᾧχοντο εἰς 449 
ἢ ε “ Ν - “ ’ 

τὸ ἑαυτῶν στρατόπεδον. καὶ ἐντεῦθεν Σεύθης πέμπει 
Ν Ἁ »-τ “ Ἁ ’ ᾿ ΒΒ." “-“ ἄγγελον πρὸς Ξενοφῶντα, καὶ κελεύει αὐτὸν κατα-μεῖναι 

παρ᾽ ἑαυτῷ, ἔχοντα χιλίους ὁπλίτας᾽ καὶ ὑπεισχνεῖται 
ὌΝ ὖὰ: 5 ᾽ , ’ Ν ὌιωνΝ Ἁ Ν 

αὐτῷ ἀπο-δώσειν τὰ τε χωρία τὰ ἐπὶ θαλάττῃ καὶ τὰ 

ἄλλα ἃ ὑπ-έσχετο. ὁ δὲ Ξενοφῶν ἐθύετο τῷ Διὶ 445 
“ λ - , μὴ » Ν ἮΣ 7: τῷ βασιλεῖ, πότερα ἄμεινον εἴη μένειν παρὰ Σεύθῃ, 
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ἀπιέναι σὺν τῷ στρατεύματ᾽ ὁ δὲ ἐσήμηνεν αὐτῷ 

ἀπιέναι. 

Μεάοσαάες εο»ιῤ᾽αἷπς ΟΣ 1δὲ Ογεοζε. Χοπορδοῖ γεγς δίνη 
ο ἐῤὲ ϑῥαγίαπ. Ὑῤεὶγ ἀπραυογ. 

3 , ͵ »» 9 , ’ ἴω 

Εκ τούτον Σεύθης μὲν ἐστρατοπεδεύσατο πόρρω τῶν 

4509 Ελλήνων" οἱ δὲ ἐσκήνησαν ἐν κώμαις ὅθεν λήψοιντο 

τὰ ἐπιτήδεια. αὗται δὲ αἱ κῶμαι δεδομέναι ἦσαν Μη- 
“ἢ ᾳ. ἶὗ ᾽ν ε Φ 4 Ψ Ν 

δοσάδῃ ὑπὸ Σεύθου.ςἩ ὃ οὖν Μηδοσάδης ἔρχεται πρὸς 

Ξενοφῶντα καὶ λέγει: ““᾿Αδικεῖτε, ὦ Ξενοφῶν, πορ- 
θοῦντες τὰς ἡμετέρας κώμας" προ-λέγομεν οὖν ὑμῖν 

485 ἀπ-ιέναι ἐκ τῆς χώρας." ὁ δὲ Ξενοφῶν εἶπεν" “Τί 
οὐ ὁ δας ’ ΄“ » Ν " » 5᾿ 3 Ν 

πρὸς ἐμὲ λέγεις ταῦτα; οὐ γὰρ ἔγωγε ἔτι ἄρχω, ἀλλὰ 

Λακεδαιμόνιοι, οἷς ὑμεῖς παρ-εδώκατε τὸ στράτευμα, οὔτε 

ἐμὲ παρα-καλέσαντες, οὔτε τῶν ἄλλων στρατηγῶν οὐ- 

δένα." ὁ δὲ Μηδοσάδης ἐκέλευες τὸν Ξενοφῶντα καλέσαι 

46ο τὸν Χαρμῖνον καὶ Πολύνικον. ὁ δὲ προς-ελθὼν αὐτοῖς 

ἔλεγεν, ὅτι Μηδοσάδης προ-είποι τοῖς Ἕλλησιν ἀπ-ιέναι 
ἐκ τῆς χώρας. οἱ δὲ Λάκωνες εὐθὺς ἦλθον πρὸς Μηδο- 
σάδην καὶ ἔλεξαν: “Ἡμεῖς τοίνυν ἀπ-ίοιμεν ἂν, ὅποτε 

“ “ ἈΝ ’ - » Ν Ἂς ᾿ 

οὗτοι ἔχοιεν τὸν μισθόν" εἰ δὲ μὴ, βοηθήσομεν τούτοις 

463 καὶ τιμωρησόμεθα ὑμᾶς ὡς ἀδικοῦντας.᾽" 

Χοποῤδο σοῖς ἰο ϑεμέξες, απά οὐΐαίπε βὰν 2ῶ2Υ ἐδε ἀγηιν. 

Ὃ δὲ Μηδοσάδης ἐκέλευε πέμπειν Ξενοφῶντα παρὰ 
Σεύθην περὶ τοῦ μισθοῦ" ἐδεῖτο δὲ μὴ καίειν τὰς κώμας. 
“ - ’ “-- “ δ ΣΝ Ν 3. δ᾿ ε ἐντεῦθεν πέμπουσι Ξενοφῶντα καὶ ἄλλους σὺν αὐτῷ. ὁ 
δὲ ἐλθὼν παρὰ τὸν Σεύθην ἔλεγέ τε πολλὰ αἰτιώμενος, 

410 καὶ ἐδεῖτο αὐτοῦ ἀπο-διδόναι τῷ στρατεύματι τὸν μισθόν. 
Ἀ 2 

ὁ δὲ Σεύθης ἀπ-εκρίνατο᾽ “᾿Εγὼ μὲν οὔτε δι-ενοήθην 

πώποτε ἀπο-στερῆσαι ὑμᾶς τὸν μισθὸν, ἀπο-δώσω τε’ 
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4 ’ὔ; Ν " ν Ν “Ὁ ’ Ν “κα .Κ ἀργύριον δὲ οὐκ ἔχω, πλὴν ἢ μικρόν τι, καὶ τοῦτό σοι 

δίδωμι, τάλαντον' βοῦς δὲ ἑξακοσίους καὶ πρόβατα τε- 
Ἵ ᾿ 5 “ ἣ Ν Α «ε ’ “ 

“ΤΟ τρακις-χίλια καὶ ἀνδράποδα εἴκοσι καὶ ἑκατόν. ταῦτα 415 

λαβὼν ἄπ-ιθι.᾽ τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀπ-έδωκεν αὐτοῖς ἃ ὑπ- 
ἔσχετο" ὁ δὲ Ξενοφῶν, ἐπεὶ εἶδε Χαρμῖνόν τε καὶ Πολύ- 

ον, ““ Ταῦτα, ἔφη, ““ σέσωσται δι᾿ ὑμᾶς τῇ στρατιᾷ ΨιΚΟΨ, ἢ Ἶ; μᾶς τῇῃ ρ 9 

καὶ ἐγὼ παρα-δίδωμι αὐτὰ ὑμῖν: ὑμεῖς δὲ διά-δοτε τῇ 

στρατιᾷ." οἱ μὲν οὖν παρα-λαβόντες ἐπώλουν, καὶ δι- 480 
’ ΄-“ ’;ὔἢ π --- ΄“ὦ.- ς ω ΄ 

εδίδουν τοῖς στρατιώταις" Ξενοφῶν δὲ παρ:εσκευάζετο ὡς 
᾿ Ν » ’ Ἂ }] [δὲ « “ μ' ν ἀπ-ιὼν οἴκαδε. προς-ελθόντες δὲ αὑτῷ οἱ στρατιῶται ἐδέ- 

“- ν Ι 

οντο μὴ ἀπ-ελθεῖν, πρὶν ἀπ-αγάγοι τὸ στράτευμα καὶ 
, - ν, 

παρα-δοίη τῷ Θίβρωνι. 

Χεποῤῥοη σαργΐεθς 1ο Ζεις. 41δὲ Ογαείοι.᾽ 

᾿Εντεῦθεν δι-έπλευσαν εἰς Λάμψακον" καὶ ἐνταῦθα Ἐ- 485 
“ “ “-“ κλείδης, μάντις Φλιάσιος, ἀπ-αντᾷ τῷ Ξενοφῶντι. οὗτος 

Γι “͵ »- “ ῳ 5 ’ ἣν 3 ἢ δὸς συν-ήἤδετο τῷ Ξενοφῶντι ὅτι ἐσέσωστο, καὶ ἠρώτα αὐτὸν 

πόσον χρυσίον ἔχοι. ὁ δὲ εἶπεν ἔσεσθαι μηδὲ ἐφόδιον 
- ἃς [τ .] “ 3 ΜΕΝ , Ν φ Ν δ ἱκανὸν ὥστε ἀπ-ιέναι, εἰ μὴ ἀπό-δοιτο τὸν ἵππον καὶ ἃ 
κι ν Ἄ, Ἑ ’ ες Ἂς . , »] 3 Ι 93 “ εἶχεν ἀμφὶ ἑαυτόν. ὁ δὲ Εὐκλείδης οὐκ ἐπίστευεν αὐτῷ" 400 
5 Ν. ἥς ΤῊΝ , “ι΄ »- ἴω ἈΝ 

ἐπεὶ δὲ Λαμψακηνοὶ ἔπεμψαν ξένια τῷ Ξενοφῶντι καὶ 

ἔθυε τῷ ᾿Απόλλωνι, Εὐκλείδης ἰδὼν τὰ ἱερεῖα εἶπεν, ὅτι 
“- 3 

ἤδη πείθοιτο αὐτῷ μὴ ἔχειν χρήματα. ““᾿Αλλ᾽ οἶδα, 

ἔφη, “ὅτι καὶ ἐὰν μέλλῃς ποτὲ ἕξειν, ἔσται τι ἐμπόδιόν 

σοι" καὶ ὅτι ἐὰν μηδὲν ἄλλο ἢ ἐμπόδιον, σὺ σαυτῷ ἔσει οι" κα μη ἢ) ἐμ Ἄ Ὁ ἔσει 405 

ἐμπόδιος. νῦν δὲ ὁ Ζεὺς ὁ Μειλίχιός ἐστί σοι ἐμπόδιος." 
καὶ ἐπ-ἤρετο αὐτὸν εἰ ἤδη θύσειε τούτῳ τῷ θεῷ. ὁ δὲ 

οὐκ ἔφη τεθυκέναι τῷ Διὲ τῷ Μειλιχίῳ ἐξ ὅτου ἀπ- 
᾽ - 

εδήμησεν. ὁ οὖν Εὐκλείδης συν-εβούλευσεν αὐτῷ θύε- 

σθαι. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ Ξενοφῶν ἐθύετο, καὶ τὰ ἱερὰ ἐγίγνετο Ξοο 
Ν φ΄᾿ ε ' “ “ καλά. καὶ ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ ἀφ-ικνοῦνται Λαμψακηνῶν 
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ὔ , ΄ ’ Ξ Ν »Ἅ" - τινες δώσοντες χρήματα τῷ στρατεύματι" καὶ ὁ Ξενοφῶν 
᾽ὔ 2 ᾽ὔ «ε Ἢ ΄ ᾽ “ εὖ σ΄ Δ ξενίζει αὐτούς. οἱ δὲ ἀπ-έδοσαν αὐτῷ τὸν ἵππον, ὃν 

ἀπ-έδοτο ἐν Λαμψά ἰᾷ ὑτὸ ναι δι π-έδοτο ἐν Λαμψάκῳ, νομίζοντες αὐτὸν πεπρακέναι δι 

505 ἔνδειαν" καὶ οὐκ ἤθελον ἀπο-λαβεῖν τὴν τιμήν. 

126 Ογεεζ: αἰΐαεξ “εἰάκαίοι, δι ἀγε οεἰομίΐν τοσὶεἰδά, 

᾿Εντεῦθεν ἐπορεύοντο διὰ τῆς Τρωάδος εἰς ᾿Αντανδρον 

πρῶτον" εἶτα πορευόμενοι παρὰ θάλατταν ἀφ-ικνοῦντο εἰς 

Πέργαμον τῆς Μυσίας. 
3 “-“ ὦν »-- “ ᾽ὔ Ν ΄“ ΄ 
Ενταῦθα δὴ Ξενοφῶν ξενίζεται παρὰ τῇ Γογγύλου 

, ῳ ς ὁ πὰ α ἐξ ἣ ᾿ς 5 βιο γυναικί, αὕτη δὲ ἔλεγεν αὐτῷ" ““᾿Ασιδάτης τίς ἐστιν ἐν 

τῷ πεδίῳ, ἀνὴρ Πέρσης" τοῦ ἰ ἔλθ ἢ ς ; ίῳ, ἀνὴρ Πέρσης" τοῦτον, εἰ ἔλθοις τῆς νυκτὸς, 
λάβοις ἂν καὶ γυναῖκα καὶ παῖδας καὶ τὰ χρήματα" ἔστι 

δὲ αὐτῷ πολλά. ὁ οὖν Ξενοφῶν δειπνήσας ἐπορεύετο, 

λαβὼν τοὺς λοχαγοὺς τοὺς μάλιστα φίλους καὶ πιστοὺς 
« ΄“ [τς Ων ΄ 3 7 9 Ν ς ἘΠ ᾽ὔ μι 815 ἑαυτῷ, ὅπως εὖ ποιήσειεν αὐτούς. ἐπεὶ δὲ ἀφ-ίκοντο περὶ 

μέσας νυκτὰς, τὰ μὲν ἀνδράποδα καὶ χρήματα τὰ πλεῖστα 
» 2 “- “ , ᾿ ΒΘ, ὦ Ἂπτ τὴν Ι Ν 

εἴων ἀπο-δρᾶναι, ὅπως λάβοιεν αὐτὸν τὸν ᾿Ασιδάτην καὶ 
Ν 4 ΄’, Φ Ν " 3 3 ’ὔ “Ὁ Ν ’ὔ ': τὰ ἐκείνου. ἐπεὶ δὲ οὐκ ἐδύναντο λαβεῖν τὴν τύρσιν κατὰ 

κράτος, ἐπ-εχείρησαν διτορύττειν τὸ τείχος. ἅμα δὲ τῇ 

520 ἡμέρᾳ δι-ωρώρυκτο" οἱ δὲ ἔνδον ἤσθοντο. καὶ εὐθὺς ἐπάταξέ 
᾿ 5 Ἷ Ν Ν Ν ΄“΄.9 ἥ 

τις ἔνδοθεν ὀβελίσκῳ διαμπερὲς τὸν μηρὸν τοῦ ἐγγυτάτω" 

ἔπειτα δὲ ἐτόξευον καὶ ἔβαλλον, ὥστε μὴ ἀσφαλὲς εἶναι 

ἔτι παρ-ιέναι. ἄλλοι δὲ ἐκ-βοηθοῦσι πάμπολλοι, καὶ ἱπ- 

πεῖς καὶ ὁπλῖται καὶ πελτασταὶ ἐκ τῶν πλησίον χωρίων. 

Κείηγογεοηιομίς αὐτο. “εἰάαίος ἑαάεη. {δὲ ἀγηὶν δαμάεα 
οὐδοῦ ἰο ΤρἸόγονι. ᾿ 

525 Ἐνταῦθα δὴ οἱ Ἕλληνες ἐσκόπουν πῶς ἀπο-χωροῖεν" 
᾿ ’ [ἐἐ “ ’ Ν ’ ᾿, μ»ὸ , 

καὶ λαβόντες ὅσοι ἦσαν βόες καὶ πρόβατα καὶ ἀνδράποδα 

ἀπ-ήλαυνον. ἐπεὶ δὲ Γογγύλος ἑώρα τοὺς μὲν Ἕλληνας 
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ΕῚ “ δ 5 

ὀλίγους ὄντας, τοὺς δὲ ἐπι-κειμένους αὐτοῖς πολλοὺς, ἐξ- 
ἢ ν ἤτον " Ν ε πο, ᾿ θει έρχεται καὶ αὐτὸς, ἔχων τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν" συν-εβοὴ 

“-“ Ν “ 

δὲ καὶ Προκλῆς ἐξ ᾿Αλισάρνης. οἱ δὲ περὶ Ξενοφῶντα, 
’ “ Ἀ ἐπεὶ πάνυ ἤδη ἐπιέῶντο ὑπὸ τῶν τοξευμάτων καὶ σφεν- 

[φ “᾿ Φ Ν δονῶν, μόλις δια-βαίνουσι τὸν ΚΚάϊκον ποταμόν πολλοὶ 
“ “ “ δὲ αὐτῶν ἐτρώθησαν. οὕτω δια-σώζονται, ἔχοντες ἀνδρά- 

“ « ’ὔ ποδα ὡς διακόσια καὶ πρόβατα πολλά, τῇ δὲ ὑστεραίᾳ 
ς- καῇ ο΄, Σὲ δ ᾿ ε ᾿ , ΣΑΣ ὁ Ξενοφῶν ἐξ-άγει τῆς νυκτὸς πᾶν τὸ στράτευμα ὁ δὲ 

᾿ ’ ἤ 

Ασιδάτης ἐξ-οαυλίζεται ἐν κώμαις τισὶν οὐ πρόσω κειμέ- 
΄“ “ Ψ ΄" ναις, ἐνταῦθα οἱ περὶ Ξενοφῶντα ἐν-τυγχάνουσιν αὑτῳ, 

- - ᾿ Ν καὶ λαμβάνουσιν αὐτὸν καὶ γυναῖκα καὶ παῖδας καὶ τοὺς 
ἵππους καὶ πάντα τὰ χρήματα' ἔπειτα πάλιν ἀφ-ικνοῦνται 

Φ “ Ν 
εἰς Πέργαμον. ἐνταῦθα οἱ Λάκωνες καὶ οἱ λοχαγοὶ καὶ 

οἱ ἄλλοι στρατηγοὶ καὶ οἱ στρατιῶται ἐδίδουν τῷ Ξενο- 

φῶντι ἐξαίρετα τῆς λείας, ἱπποὺς καὶ ζεύγη καὶ τὰ ἄλλα. 
3 Εν τούτῳ Θίβρων παρα-γενόμενος παρ-έλαβε τὸ στρά- 

. Ν ἃ, [4 δ᾿ 2. »Κᾷ δὸ ἊΨ «ς . , 

τευμα καὶ συμ-μίξας αὐτὸ τῷ ἄλλῳ Ελληνικῷ ἐπολέμει 
Ν , εἶ 

πρὸς Τισσαφέρνην καὶ Φαρνάβαζον. 

0 

δ95 

540 
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ΝΟΈΒΘ.: 

ΙΡΙ, Ἵς 

ἘΠῚ ΝΆΚΝΟΗ ΤΟΥΑΚῸΝ ΒΑΒΥΤΟΝ. 

ΓΝ... 7κ 1λὸ δι τοὸ ἰἰπος πὸ απ ρ θη θα] ἐ611565 ΟΥ̓́Θ τἰιδε, ΤΠΕΥ6 ἰδ α ἼρΙ6 
Οἵἑ ΘΥΕΥῪ ατιρ ἡιθ1 66] ἐδ᾽ι56 ἐμ γοιρἠομέ ἐπ 7γ5, ἐπαῤίογ. Αὐον ΟΠαρίογ 1 ἢεγο 
αΥ̓Θ ποίθ5 οἵἱ 5ιιοἷ, ατρ θη ἐθαἱ ἐδ1565 ΟἾΪΥ α5 ῥγεβθριέ απν ῥθομίαν αἰ οτν.} 

11π6 1. γίγνονται, (ῃ6 Ῥτεβοηΐ ἰηβίεδα οἵ ἰπθ ραβδὶ ἐγένοντο. “Θηβ65 
αἴ οὗ νο Κιπάϑβ, ραβί οὐ «δα, πα ῥγεβϑεπί οὐ ἐυΐιρ. Ἡ!βίοτυ, {ε]] τὴ σ 
οὗ {πε ραϑβί, 5Βῃου]α ΟὨΪΥ τι56 ραϑί οὐ ἀβδά ἰβηϑβεβ, θπὲ 1{ οἰζεῃ 1865 ργεβεηῖ 
ΟΥ Ἰἰνίησ ἰξηβεβ, ἴο πηαῖζα ἰΠ6 βίου τῇοτα ἰΐνεὶυ; δ5 1 6 [ηἰδίοτγίδη 
ΕΓ Ἰοοκίησ οπ αὐ ἐλθ ἐΐηιθ ἰῃ 8 ἰῃϊησ Παρρεπεᾶ, Ἡδπος [ἢ6 ῥγεβεηΐ 
ἴξηβθ, ν ἤθη {ἢ τιϑεά, 15 οα δα {Π6 λίβέογίσαὶ ργεβεηί. 

παῖδες δύο, ἰπεοἰεαᾷ οὗ παῖδε δύο, Ὀξοαῖι56 ΠῸ βίγοθϑ 15 ἰαϊά οἡ {πε ἔδει 

{παι {ποτα ὑγεῖθ ομῖὶν ἐιυο οὗ ἰδ. Βεὶ Γασίοσ οἡ ἴῃ 1. 4, ψνθσα {μοτα ἐσ 
ΒΌΟΝ ἃ βίγεββ, γε Πηᾷ ἀμφοτέρω τὼ παῖδε. (ρ. Ι΄ 270 ποίϑ. 

1.2. Τπουρῃ Αὐίαχευχεβ ννγὰ5 ἴΠ6 εἰ εὺ 5οῃ, πε νγὰϑ θοσῃ Ῥείοσγε ἢἰ5 
αι Πεσ θεσαπης Κίησ, ΟΥὐτὰβ νγὰβ θοση αἰίεσγ Τ)αγῖ5 μαά βιιοσθεαεά ἰο (ῃ6 
ἴπτοης, δηᾷ (ἢϊ5, αοοοτάϊησ ἴο Ῥεγβίδῃ ουβίοῃβ, σαν ῃἰπ δἱ ἰεαβὶ βοῖηβ 

οἰαΐτη. Τρατίπ5 1 μαὰ ομοβεη Χεγχεβ ἰο βιοσεεά Ὠΐτη οἡ (Πς6 βαῖὴβ στοιηά. 
Ογττιβ νγὰβ ποῖ {μπ5 οἤοβεῃ ὈῪ [ἰ5 αἰ μεσ; ὰῖ 6 νγαὰβ (6 1ανουτὶία οὗ 
Ῥαυυϑαίβ (1. 18), δηὰ {Π6 φυβεη- τοί ΠῈΥ νγα5 ΡΟ Εσ[α] ἴῃ Ῥεγβία. 

Ἰ. 3. ἀσθενῶν, ῥτε5. ραϑί ποπλ. πιᾶβο. βίησ. οἵ ἀσθενέω, σοηίταοίεςα 
ἴτοῖὰ ἀσθενέων. 

θανεῖν, 2 801. ἱπῇῆη,. οὗ θνήσκω (ϑΞἴετῃ θαν-). 
Ἰ. 4. παρ-εἶναι, ρτε5. ἱπῆη. οἵ πάρ-ειμι, “1 τὴ ργαβθηί. 
1. 6. ἀρχῆς, “Ῥτονίηςεα.᾽ Α ϑαΐταρ νγαβ ἃ νἰσβῦου τππᾶργ ἴ[μ6 Κίησ οὗ 

Γειβῖα. ὙὍηε βαίγαρυ οἵ Ογτζιιβ οοπϑίβιεα οὗ 1,γάϊα, ΡΒτγρία, απ σαρρα- 
ἀοοῖα; ἰἢς Τοηΐδη ἴοννη5, ογ ατεεῖκ οο]οηΐοϑ5, πα θεθη πηᾶογ ΤΊ βϑαρμειης5, 

Ὀυὲ ἀθοιυΐ (Π15 {ἰπη6 411 οἵ (ῃθη), οχοερί ΜΙ]είιβ, τενοϊβ ἰο Ογχιϑ. 

οὖν, “«Ὑν6}} (ῃδη,᾿ οοῃ(ἰπυΐηρ (Π βίογυ. [Οὖν 15 ΡΥ ΔΌΪΥ -- ὃν, πο ποαΐ. 
Ῥατί, οἵ εἰμὲ, “115 δείριρ' 50,᾿ Κα οὐζ “ἴῃ (οἱ. 



1οϑ8 ΝΟΥΕΒ. 

1. γ. ἀνα-βαίνει, “ξοε5 πρ,᾿ ἱ. α. ἱπ]απᾶ οὐ Ὁ0 ἵτοηι ἴῃς σοσβδί, [Πξεποο 
(ῃς ἐχρεαϊίοη οὐ Ουγὰβ 15 οδ]]δᾶ ᾿Ανά-βασις οΥ ἴῃς αγεῖι ἱπϊαπα. Τῆς 
τείγοαί οὗ ῃ8 ᾿οίοοο ασεεκβ 5Βῃου]ά Ῥγορε Ύ ΡῈ οαἸ]εά Κατά-βασις, οΥ 
ἴῃς Λαγοῖι ἄοτυτ ἰο ἐδ Ξεα]. 

Ἰ. 9. ἀνα-βάς, 2 Δοτ. ρατί. Ποτῃ. τηᾶϑο. βίησ. οὗ ἀνα-βαίνω (Ξἴετη βα-). 
βασιλείοις, “ῬΡαϊαος, 55. δώμασι. ϊδιϊηρτΐϑῃ τὰ βασίλειᾶ, πεαί. Ρ]Ϊ. 

οἵ βασίλειος, ἔτοτα ἡ βασίλειᾶ, “αεεη, ἀηὰ (Πἷἰ5 ἀραΐη ἔτοτα ἡ βασιλεία, 
“Κιησάαοχπ 

1. το. τελευτᾷ, 3 5ἷησ. Ῥταβ. ἱπᾷ, οὗ τελευτάω, σοπίταοίεα ἴοΣ τελευτάει. 
1.12. δια-βάλλει, “Δοοσιιϑε5.᾽ Βάλλειν ͵5 “ ἴο (τον, διὰ, “ ἰη ἀἰετεπὶ 

αἰτγεοιίοηβ ;᾿ Βεηςα δια-βάλλειν, “ἴο ΡῈ]] ἰο Ρίεσες᾽ ἃ Ῥειβοπ᾿β σμαγδοῖοσ, 
Ϊ. 6. “βἰδηάεσ᾽ οὔ “δοουβθ.᾽ Τὺ ἰπ ἰῃς Νὲν Τεοβί. ὁ Διάβολος ἰ5 ἃ 

{Π16 οὗ ϑαΐδῃ, “ἴῃς Ασουβεσ, 80 ἐεπιρίβ α5 ἴο βἷη, δῃᾶ ῃδη ἀροῖέδες Ὁ5 

Ῥείογε σοά. 
1.15. ἀπο-κτεῖναι, 1 ΔοΥ. ἱπῇῆη. οἴ. οἵ ἀπο-κτείνω. έ 

ἣ μήτηρ, “ λὲβ τλοῖμ τ, 11. “ἐδ ται μετ᾽ (οὗ Ηἰπὶ υἤοτη τγα ἅττα ἑδϊ Κίησ 
ρου). ὙΤῆε ατεεκ δυίίοϊς ἴθ ἀβεά ἴοσ ἴῃς ροβϑεββῖνα ργοηοιῃ (“ Ταγ,᾽ 
“(ἢγ,᾽ “Ηἷ5,᾽ εἴο.) γῇ θη [Π6 βθῆβε τηδῖζεβ {π6 τείδεγεησε οΪ6δγ. 

ἐξ-αιτησαμένη, 1 ΔΓ. Ρατί. τηϊά. Ποπ. ἔθη. βίησ. οὗ ἐξ-αιτέω. 
Ἰ. 2ο. ἀφ-ικνοῦνται, 3 Η]. ΡΓΕ5. ἱπ4. οἵ ἀφ-ικνέομαι σοηἰταοίεα ἔτότη 

ἀφ-ικνέονται. 
Ἰ. 21. καὶ οὗτοι. Καὶ τηθ4η5 (1) “ ἀπᾶ;,᾿ Ἰοϊπησ ἔννο υγογβ οὐ οἴδιιβεξ 

ἰορείμεσ, (2) “αἰβο οὔ “ενεξῃ, ἰαγὶπρ ἃ βίγεββ ἢ 5ΟΠΊΘ Ῥδυί 187 τνοσά. 
ἸΝοιλίηρ' τπαῖος οΥ̓ΘαΙ ΟΥ̓ 1011 56:56 οΓ α ΟὙΥ̓́εεκ βεμίομοθ ἐμπαθῆ ὁ σοπγομηπα 
ἐμεεο ἱτῦο τ:ϑαπῖπρς οΓ καί. ΤΆΪΩΙΚ ἩνΒΙΟΝ τηακαβ βεηβα ΠΕΊα. 

Ἰ. 22. βασιλεῖ, “ἐλο κίησ. Βασιλεὺς πιιζπουξ ἰῃς ἀτγίϊοῖα σΟΠΙΠΊΟΠΪΥ͂ 
τηθαῃ5 “ἰΠ6 στεδί Κίησ᾽ οὐ "ἴῃς Κίηρ οὗ Ῥεγεία, θεϊηρ ἀϑϑᾶ {Κὸ ἃ ῬΥΟΡεΓ 
Πδῖη6. ϑοπιθίτηθ5 μέγας 15 αἀἀεά, 45 ἴη 1]. 182 οὗἉ [Π15 σπαρίεγ. 

τοῖς βαρβάροις τοῖς παρ᾽ ἑαυτῷ, 1. 6. [Π6 Αϑἰαίίοβ. ῆο τγεσα ἴῃ ἢἰ5 
ΟῚ 5ΕΓΥΪς6, 85 αἰ βιηστ]5]16ἃ ποτὶ ἴῃς Ῥειβίαπ ΕΠΥΟΥΒ ΔΌονα πηϑηἰοπεά, 
Ὑ}0 “οΔπη6 τοτα {Ππ Κιησ᾽ (]. 20). 

1. 23. ὦσιν, 3 Ρ]. Ῥτεβ. 51]. οὗ εἰμὴ, ΑΙ ἀπι.᾿ ΤῊΣ ν 15 αἀδεά ἴο ὦσι 
Ῥεοδιβα (ΠΕ πεχὲ ᾿γοσγὰ Ῥεσίηβ τυ ἢ ἃ γόνεὶ. 

1. 24. τοῦ πολεμεῖν, 1,Αἱ, δε]απαϊὶ. ὍὙΠΕ ἁυίϊοϊς τὸ 5 ἀϑϑᾶ ἴο τῆδῖα ἃ 
ἀροϊ πα Ὁ]6 ποιη βυδϑίαπεϊνε οὗ (ἢ6 ςοτ- δ] ἱπβηϊῖνο, 5ο {παΐ 1 σαη ὈῈ 

ἀεοϊποᾶ Π|τ6ὸ [86 1,αἰπ σεπιπᾶ, ὙὍὙηα6 ἀϑᾶρε τα α5 ἰξ οἰεαγ ἐμαὶ {πε 
ἰπβηϊξῖνα τρα]]ν 15, ψ μδΐ ἴἴ οπρῃς ἴο θ6 ς]]6α, νῖΖ. ἃ υεγδ-ποτεῖ. 

1,.25. λάβῃ, 3 5ἰησ. 2 Δοτ. 50]. οὗ λαμβάνω (βίετῃ λαβ-). 
1. 26. Χερρονῆησῳ. ΤῊΣ πᾶπις χερρύ-νησος (οΥ χερσό-νησοΞ) 5 ἔτο πὶ 

χέρσος, “Ἰαπᾶ,᾽ ἀπᾷ νῆσος, " Ἰ5]απα,᾽ ἀπ πηδαηβ “ἃ Ῥεηϊπβιϊα. Τὰ νγὰβ πϑοᾶ 

8.5 ἃ 5ογΐ οὗ ῬΥ͂ΟΡεῚ ΠΔΠΊ6 ἴοσ (Π 6 εἰτὴρ οὗ Ἰαπᾶ νυ ΐοῃ ἔοσπβ ρατὶ οὗ Τῆτδοο, 
Δηα στιιη5 οἷἱ δ'οηρ Πα ποι 5146 οὗ {ΠῸ Ἡ ε]]οβροηίΐ. 

1. 27. γενόμενος, 2 ΔΓ. Ρατί. οἵ γίγνομαι (βίειη γεν-). 



7. ΤῊΞΕ ΜΑΧΟΗ͂ ΤΟΥΨΑΚΡΒ ΒΑΒΥ͂ΣΟΝ. ΙΟορ 

Ἰ. 29. λαβών, 2 ἀοτ. ρατί. οἵ λαμβάνω (5Ξἴεπι λαβ-). 

συλ-λέξας, 1 ἀοτ. ρατί. ΠΟΠῚ, πηᾶ56. 5ἰηρ', οἵ συλ-λέγω. 

Ἰ. 3ο. ταῖς πόλεσι τῶν Ἑλλήνων, [Π6 ατεεῖς οο]οηΐο5 ἴῃ ΤΉγασς οἱ {ΠῸ 

Ῥτοροηιίβ, βιοἢ α5 Βγζαηί ππηὶ ἀπα Ῥευϊη 15. 
1. 35. ΤΊις Ῥιβιἴαης ἡγεῖτο ἃ τᾶρα οὗ πηοιιπίαϊηεοτθ, ᾿Ὡ ΠΑ ηρ᾽ ἴῃς ΒΊρἢ- 

Ιαᾶς αθονς Ῥαιῃρῃυ]ΐα, ἀμ ὑοῦ ΨΕΓΥ ἰγου Ὀ]Θβομηθ ἰὼ (6 βαί γα ρΥ οἵ 

Ογχιβ. 
1. 37. ἀνα-βαίνειν. (Ὁ. 1. 7 η. 
1. 329. λαβόντας, 2 δΔοῖ. ρΡατί. δος. τηᾶβο. ρ]. οἵ λαμβάνω (Ξἴεπι 

λαβ-). 
]. 40. παρ-εἶναι εἰς Σάρδεις. ΑΚ πάρ-ειμιΞε “1 ἀπὶ οοηιε, ἰξ οαῃ θὲ 

πιϑοα Ἡ ἢ ἃ ρῥτεροβίἐἴοη 5 ρηϊγίηρ ταοίϊΐοη 19 ἃ ρἷασθ. ϑαγαϊβ νγὰβ {Π6 
οαρ τα] οὗ Τιγάϊα, ἀπὰ Γι γάϊα Παὰ Ῥεδη τηδᾶβ ἃ Ῥειβίδῃη βαϊγαρΥ ὈΥ ΟΥΤΙιβ 

{π6 Οτεαΐῖ, νμθη Πα σοπαιεγαά 15 Κίησ Οοαβιβ, 8.0. 546. 
]. 41. ἀκούσας, 1 ΔΟΙ. Ρατί. ΠΟΙλ. π1ᾶ50. 5βἰηρ' οἵ ἀκούω. 
φοβούμενος, ρτε5. ρΡατί. τηἱά, οἵ φοβέω, σοπίταοίεα ἔτοτη φοβεόμενος. 
]. 44. καὶ αὐτός. ΤΗϊΐηὶς ἩὙΠΕίΠα καὶ Πδτα πηθαηβ “απᾶ᾽ ΟΥ̓ “αἶβο. 

ΟΡ]. 91 ἢ. 
Ἰ. 49. ἐπι-κειμένη, ρατί. ποηι. ἴδηι, βίηρ. οὗ ἐπί-κειμαι. 
δια-βάς, 2 Δοτ. Ρατί. Ποιῃ. πηᾶϑ80. βίηρ. οἵ δια-βαίνω (Ξίεπι βα-). 
ἸΙ. ρο. ΚολοσσάςΞ. (οΟΙοδθθαθ νγὰβ5 [Οὐ ΠΊΕΙΥ οπα οὗ {π6 τηοϑὲ ροριιοιβ 

ἰοννῃβ οἵ Ῥῃιυρία. 75 ἱπῃδ)ἱζαηίθ σε (ῃ6 (ο]οββίδηβ, ἰο βουὴ 51. 
Ῥαὰ] δἀάτγεϑβεα ἢϊ5 Ἔρίβί16. 

Ι. 564. βασίλειά. (Ορ. 1. 9 ἢ. Βεβίάες {Π||5 ραΐϊαοσβ οὗ Ογγιιβ αἱ 
(εϊδεηδα ἔπεσα ννὰϑ5 ἀποίμῃευ Ρεϊοησίηνσ ἴο (ῃς Κίηρ οὗ Ρεχβία, βαϊᾷ ἴο παν 
Ῥεεη ΒΌΣ ὈΥ Χεγχεβ, ἀυτίηρ Ηἷ5 τείγεαὶ ἔγοτὰ ατεεοα δίζευ (Π6 Ὀαί]ς οὗ 
Θα]ατηΐ5. 

1. 56, γυμνάσαι, 1 δογ. ἰηῆη. ἀοἰ. οἵ γυμνάζω. 
]. ὅτ. γίγνονται, 11ἰ, “ΤΠ εΓα δθοοῦιθ,᾽ ἵ. 6. “ΤΠεγα ἔπτη οαζ᾽ ΟΥ̓́’ ἃ΄6 ἔουππά 

ἴο Ῥε. 
1. 6. Καύστρου πέδιον, “1ῃ6 Τ]αῖη οὗ (αν ϑίεγ᾽ οὐ " Ὁαϑείσυπι. ΤΊ 

ἢα5 ποίῃϊηρ ἴο ἄο νὰ ἰῃςδ τἰνεσ Οαυϑίοσ, νυ μ]οἢ ἰθ ἃ Ἰοηρ ΨὙΑΥ ἴο {πε 
Βοι ἢ-τνεβϑί οὗ {Π|5 ρίαοβ 8:6 Ψοοδβαίαιυ. 

1. 65. ἀφ-ικνεῖται:, 3. 5ἴησ, ῥτεβ. ἱπ4, οἵ ἀφ-ικνέομαι, σοπίγαοίς τότ 
ἀφ-ικνέεται. 

Ἰ. 67. δεῖται, 2 5ἰηρ', ΡτΥ65. 1πΠ4, οὗ δέομαι, σοπίγαοίςα τομὴ δέεται. 
]. 68. ἐπι-δεῖξαι, 1 Δοτ. ᾿π8η. «οἱ. οὗ ἐπι-δείκνυμι. 
Ἰ. γο. ταχθῆναι, 1 Δοτ. ἰπῆη. ρ455. οὗ τάττω. 
εἰώθασι, 3 Ρ]. οἵ εἴωθα. (8:6 ἴῃ ΨοσαΡα]ατυ.) 
1. γ1. ἐπὶ τεττάρων, “ἴουν ἄεερ,᾽ 1{Φ “οἡ ἃ δας οἵ ἔοιιτ. 80 ἐπὶ μιᾶς, 

“Ἷὴ βίῃρ]ς ἢἰς,᾽ 
Ἰ,. 75. τεταγμένοι, ρετῇ, ρατί. ρα55. ποτῆ. Ὁ]. τηᾶϑβο, οὗ τάττω. 
Ἰ,. γ8, ἐκ-κεκαλυμμένας, ρετῇ, ρΡατί, ρα55. ἃςο. Ρ]. ἔξηι. οὗ ἐκ-καλύπτω, 



110 ΝΘΥΊ ΕΘ. 

τ τηδαηβ “ππρδοκαά᾽ ἔτοπι (ῃ6 σαβεβ ἴῃ ψνῃϊοἢ (ἢ ἀσπίδες, ΟΥἮ ἰατρα 
5} 16145, νγεῦα αἰνγαγϑ σαγιηϊθα οἡ {Π6 τ ΤΟ, 

ἸΙ. γ9. στήσας, 1 ΔοΓ. ρΡατί. αοΐί, ποιη. βίησ. πηᾶ5ο. οὗ ἵστημι (Ξἴετῃ στα-) 
“Βανίηρσ ρῥ]αςεά, οἵ " Ρ]αοίηρ. Ορ. ]. 295 π. 

Ι. 82. προ-βαλέσθαι τὰ ὅπλα, “ ἴο «ἄναπος {πεῖν ἀτηηβ, ἱ. 6. Βοϊὰ {πεῖν 
5161 45 ἴῃ ἰτοηΐ οὗ {Πεπὶ, αἱ ἴΠ6 βαπγα (ἰὴ σουομϊηρ {ΠΕ ὶγ ἰδησρβ, ἴῃ 
τεαάϊηθβθ ἴὺγ ἃ οἤῇαγρθ. Προ-βαλέσθαι ἰ5Θ ἴῃε. 2 8δοῖ. ἱπῆη. πηϊά, οὗ 
προ-βάλλω (Ξἴετῃ βαλ-). 

ἐπ-ιέναι, ργε5. ἰπῆη. οὗ ἔπο-ειμι, “1 «ἀναποε." 
Ἰ, 85. ἐκ τούτου, Ξς. χρόνου, Ἰϊξ. “ἴτοπ. {Π15 {{π|6,᾽ 1. 6. “ αἴζοσ (ἢϊς5,᾿ 1,δΐ. 

ἑὑιήῖθ. 80 ἐξ οὗ, “ἿἾτςοῦλ Εΐοὰ ({ἰπ6),᾽ “Ξίποο, 1«ἴ. ἐς φμο; ἐν ᾧ, " ἀυτίησ 

ΜΉΘ ({{π|6)), ΔΉ ΟΝ 
προ-ιόντες, ΡτΕ5, Ῥατί, ΠΟπΊ, τηᾶϑ, ΡΪ. οἵ πρό- εἰμι, ' Ι ξ8ο ἐμνωρᾷι ̓ 
Ι. 88, οἱ ἐκ τῆΞ ἀγορᾶς φεύγουσι ἰ5 Ξῃοτί ἴοτ οἱ ἐν τῇ ἀγορᾷ φεύγουσιν ἐξ 

αὐτῆς, “ἴῃοΞξε 0 Ὑγεῖα ἐπ ἐλ πιαγλεί ἤξε ομὲ οἵ 11. ἊΝ ες οαῃποῖ ἰγδηβὶαΐα 
ἐἼΒεγ ἢεε ἴτουὰ {Π6 τηαυκεῖ, θεοδιιβε (Π6 ἁτίϊο]α οἱ πη εβ οἱ-ἐκ- τῇς- ἀγορᾶς 

4}1 ομβ ψοσᾷ. ζ . ]. τος ἢ. 
κατα-λιπόντες, 2 ΔΟΓ. ρατί. ΠΟΙ. τη856. Ρ]. οὗ κατα-λείπω (Ξἴετῃ λἵπ-), 

11. οο, 91. ἰδοῦσα, ἰδών, ρατί. 'ΔΟΠΙ. βίηρ. ἔξ, δηᾷἃ τηᾶβο. οὗ εἶδον, 

116 2 δου. 1 ῥσαβ. ὁράω. 
1. 92. φοβῆσαι, 1 δοτ, ἱπῆη. ἀεί. οὗ φοβέω. 
1. 95. ἰέναι, ῥτε5. ἱπῆη. οἵἉ εἶμι, “1 ρο. 

]. οό. βασιλέα. Ορ. 1. 21 ῃ. 
Ἰ. 1Ιοο. ὁρῶντες, ρῥΓεβ. ρατί. ποῖῃ. Ρ]. πῆᾶβο. οἵ ὁράω, οοπίταοίεά 

ἴτοτὴ δὁράοντεϑ. 
1. τοι. σιωπῶσιν, 3 Ρ]. ῥτα5. ἱπᾶ. οὗ σιωπάω ςοπίταςίεα ἔτοπμι σιωπάουσιν. 

ΕῸτ ἰῃε δἀάεᾶ ν ορ.]. 23 ἢ. 
1. 103. παρ-οῦσι, ἀεί. Ρ]. πιᾶ5ο. οὗ παρ-ὼν, Ρτε5. Ρατί. οὗ πάρ-ειμι 

{ηη1). 
ἐ-γέν-ετο, 2η4 Δοτ. οὗ γίγνομαι, (Ξἴετη γεν-). 
Ἰ. το4. ἐ-τίμη-σε, 15ὲ 4Δοτ. οὗ τιμά-ω, [αἴτια τιμή-σω. 
ἔ-δω-κε, 15 Δοτ. οὗ δίδω-μι (5ἴετπα δο-), Γαΐατα δώ-σω, Ὀπΐ 158 ΔοΓ, ἔ-δω-κα. 

[3ο τί-θη-μι, τϑῖ δοτ. ἔ-θη-κα, ἵτη-μι, τϑὶ δου. ἧ-κα]. 
Ι. 1τορ. ἐ-δαπάν-ων, ἱπιρετί. οὗ δαπανά-ω, ςοπἰγαςιεα ἔτοπι ἐ-δαπάνα-ον. 
1. τοό. ἐ-πολέμη-σα, 15Ξἱ Δοτ. οὗ πολεμέ-ω, [αἴατα πολεμή-σω. 
1]. τογ. Θρᾷκας, ἱ. 6, ἰὴς Ττγαοίδηβ ὑροὴ {με Ηε]]εβροπὶ ἀπά (ῃ8 

Ῥτγοροηΐ5. Ορ.]. 30. 
ὠφέλ-ουν, ἱπηροτί, οὗ ὠφελέ-ω, ςοπέταοϊεα ἴτοπὶ ὠφέλε-ον. 
]. τοϑ. ἐ-κάλ.-ει, ἱπιρετί. οὗ καλέ-ω, οςοηίγαοϊεα ἔτοπῃ ἐ-κάλε-ε, 
ἐ-πορευό-μην, ἱπιρετί. οὗ πορεύο-μαι, ἰῃε τη 4] οἵ πορεύ-ω. 
1. το. ὠφελοίην, ρτε5. ορί. οὗ ὠφελέω, ορ. 1Π1..133 π. 
τῶν-πρὸς-ἐμὲ-εὐεργεσιῶν. ΑἹ] ἰμαΐ σοπιεβ Ῥεΐνγεεη {Π6 ατίϊοϊα ἀπά 

115 ποῖ (45 πρὸΞ-ἐμὲ δῖε οοπηθ5 Ὀεδίνγεεη τῶν πᾶ εὐεργεσιῶν) 15 



1. 7ΠῈὲ ΜΑΚΟῊ ΤΟΥΨΑΚΩ5 ΒΑΒΥ͂ΣΟΝ. ΠῚ 

ἐαυϊναϊδηὲ ἰο Δη οῤίλοὶ οἵ (Π6 ποῖῃ (ΟΡ. 1]. 88 π.). ὙΠΕΙΘ πᾶν Ὀ6 ΟἾΪΥ 
οὔθ νοτὰ Βδίνδθη, ἃ5 ὁ τότε πόλεμος, “ἰ6 νναῦ αἱ {παΐ {ἰτη6,᾿ 11{, “1Π6 
ἐλθν νγατ᾽ (ΟΡ. ΙΝ. 12.4.π.}; ΟΥ̓ (ΠΟΘΙ παν 6 ἔνγο ΟΥ̓́ΤΊΟΙΕ ὑγογβ, ἃ5 ΠΕΙῸ, 
Α ατεεῖὶς σου] 5αὺ ὁ- τῶν -᾿Αθηναίων-πρὸς-τοὺς- Λακεδαιμονίους-ἐν-Πελοπον- 
νήσῳ-πόλεμος, "ἴῃς ννὰγ οὗ [ῃ6ς Αἰμεηΐϊαης νὰ [ῃ6 1,Δοραδετηοηίδηβ ἴῃ 
16 Ῥε]οροπηδβιβ,, ΠΕ α 4}1} [Παΐ σοπηθ5 Ὀαίνγεεη ὁ δηᾶ πόλεμοϑβ 5εῖνεβ 
85 ἃ ἀδβογ ρίίοη οἵ [Π6 ὑγᾶγ, 

1111. προ-δόντι, ἀαΐ. 5ἰηρ. πηαθο. οὗ προ-δοὺς, 2ηἃ δΔοΥ. ρῥατί. δοί. 
οὗ προ-δίδωμι (ϑἴετηῃ δο-). 

1. 115. ἕπεσθαι ἐμοί, “ΤὉ]]ονν τὴς (45 γοῦν Ἰεδάογ),; θὰ ἕψομαι σὺν 
ὑμῖν, “ΤΓΟἸἸονν ογι αγι ἐψμαϊίέν τυῖέ]ι γοι.᾽ 

1. 117. ἂν εἶναι, “1Παὶ 1 4πὶ ἐλοῖν ἴο θς,.᾿ Τῇδ ἀϊγεοὶ εἴην ἂν, “1 5ῃουα 
θα, 15 Ἐχρυεββεα δίζεσγ οἴυμαι Ὀγ (Π6 ἱπῇηϊῖνε ἂν εἶναι. 

1. 118. ὠφελῆσαι, 151 Δογ. ἰηῆη, δοί. οἔ ὠφελέω. 
1. ττ9. ἀλέξασθαι, 151 δΔοτ, ἱπῆη, τά, οἵ ἀλέξω. 
ἴστε ἰόντα. Α ραγίίοἱρ]β 5 564 δἰΐζεσ νευὴβ οὗ Κηοινίηρ' οὐ ρετγοεϊνίηρ, 

ἴο ΕΧΡΙῈ85 ἃ ζαοί; (δ οἶδα αὐτὸν ὄντα τηξαηβ, “1 Κπονν ἐλαέ 6 ἐς, 

Ῥυὲ οἶδα εἶναι νγοι]ὰ τηδαη, “1 Κπονν λοῖν ἴο Ῥ6. [1 [86 ραγίοῖρ]α 
τείετβ ἴο ἰῃ6 βι)]εοὶ οὗ {π6 νεῖ, ἰζ 15 ρας ἴῃ 186 ποῆϊ., ἃ5 οἷδα ὧν, “1 
Κηον ἰπμαΐ 7 ἀτὴ.; 

1. 120. εἶπ-εν, 2π4 Δδοῦ. ἔτοτη βἴειη ἐπ-. Τῇ ρτγεβεπί ἰ5 Ξῃ ρρ]εα ὈῪ 
φημί. ὝΠΕΓΕ 5 4 Ἰείίασ Ἰοβὶ Ῥείοσβ ἐπ- ψ ΒΟ τ [επ-, μεηοα {Π6 δυὺρ- 
τηεηΐ ἄοεβ ποῖ ἔπτη {15 ἱηΐο ἦπ-, θαὶ ἱπίο ἐξέεπ-- εἰπ-, 80 ἕπομαι, “ἴο 
[Ο]]ονν,᾿ ἱπηρετῖ. εἱπόμην. 

1. 121. ἐπ- ἤνεσαν, 151 4ΔοΥ. οὗ ἐπ-αινέ-ω, τππτὰ τἐσω. ΤῊ δυρτηεηίεά 

Ἢ 5ἰδηάϑ ου ε - αὖ, {πε ε σοπηἱπἴηρ 1 α ἴο τηαΚα ἡ, δὰ (6 ι Ῥεϊῃρσ 
συ θη ππἀεγηθαίῃ οΥ ὁ Βα Ὀϑοσρί. 

Εὸτ Χεηΐαβ δπα Ῥαβίοη ορ. 1. 165 δηᾷ {ο]Ἱονίηρ ᾿ἰη65. 
]. 122. ἐτστρατοπεδεύ-σαντο, [Ξ5ἰ ΔοΙ. πιϊ4. οὗ στρατοπεδεύ-ω. 

Ἰ. 124. μετ-ε-πέμπ-ετο, ἱτηρετῇ. τϊά. οὗ μετα-πέμπ-ω. 
1. 125. ἤθελ-εν, ἱπηρετί. οὗ ἐθέλω. ὙΠ αὐρτηεηϊεα ἡ 5 ΒΕΓ ε Ὁ ε. 
ἔ-λεγ-ε, ᾿τηρετῇ, οὗ λέγ-ω. 

Ἰ. 126. ἐ-κέλευ-ε, ἱτηρετῇ, οὗ κελεύ-ω. 
]. 127. οὐκ-ἤθελεν, ἰο ΒΕ ἰαἴκεη 45 ομβ ψοχά ---" τεδιβεᾶ. 
1. 128, Ὀἰβεϊηριίϑῃ μετὰ ταῦτα, “ αἴἴογ" [μ656 (μίηρϑ, ἴτοπὶ μετὰ τούτων, 

“τοὶ [μ656.᾽ 
συν-αγαγών, 2ηἃ δοτ. ρατί. «οἰ. οὗ συν-άγω. 
ἔ-λεξ-ε, 1Ξὲ Δοτ. οἵ λέγ-ω, Γαΐυτα λέξ- ὦ. 

1. 122. ἔψψευσ-μαι, ρετῖ, Ράᾶ55., ὙΠ δὴ δοῖϊνε πιεαηΐησ, οὐ ψεύδ-ω, 
Γαΐατα τηϊά, ψεύ-σομαι, ρετῇ. Ρα55. ἔνψευσ-μαι (-- ἔς-ψευδ- μαι). ᾿ 

1. 134. ἐπι-θῇ μοι δίκην, “ΤΩΔΥ ΡιΠηΪ5} τα, 11}. “2ίαοε ἃ ῬΘΗΑΙΕΥ οι πιο. 
1αῖ. ἐπιῥοηθγο ῥοθπας, Θῇ, 15 ἴπ6 50]. οὗ ξἴεπι θε-, τεάδιυρ)οαίεα ἱπίο 
Ρτεβεηΐ τί-θη-μι, 
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1. 135. ἠδικῆ-σθαι, ρετί. ρᾶ55, ἱπῆπ, οἵ ἀ-δικέτω, {αΐατα -ἦσω, ρετί, 
ἠ-δίκη-κα, Ῥετί. Ρά55. ἠ-δίκη-μαι. Ἡδτα {Π6 δπρτηεηίεα ἡξεξα. ΤΗΐς 
ἷἰ5 [ουτηεξα ἔτοπι (Π6 δα]βοϊϊνε ἄδικος ; νεὺρβ ἐοτπηβᾷ ἔτοπὶ ΡΩΝ 
ΠΟΙΙΠ5 ΒΕΠΕΓΑΠΙΥ εηᾷ ἰῃ -εω. 

1. 141. οὔτε... οὐδενός. Τ νΟ ΟΥ̓́ΤΟΙ περαίϊνοβ ἴῃ ατεεὶς ἄο ποῖ πιαῖκο 

δὴ αἰηγηηγαίίνο, 5 ὯΝ τηοάεγη ἘΠ] 5ἢ, θα ἃ Ξίγοηρεγ περαῖϊνθ (ρ. 11. 59. 

(οπιρατα ἔπ 8 ΘΑΥΙΥ ΟΥ̓ Τῆοτα ἡδίαγαὶ ΕΉΡ] 5}, ννμ]οἢ 15 ΠΟῪ ψυ]ρσατ, 6. σ. 
“1 ἄἀοῃ᾽ Ἔ Κπονγ ποίῃϊηρ ;᾽ 50 (ῃἷ5 ἄοεβϑ ποῖ πῆθδῃ “ποῖ ποηθ᾽ πὲ “ποὶ 
Δηγ.; 

1. 147. μετὰ ταῦτα. ΟΡ. ]. 128 πη. 
1. 148, ἠρώτ-ων, ἱπιρετί, οὗ ἐρωτά-ω, ςσοηῃἐταοξεα ἴτοπι ἠρώτα-ον. ὙΠῈ 

αὐστηεηἰεα ἢ ΠΕ Ξε ε Ὲ ε.ὔ 
1. 149. ἀπ-εκρίνατο, 15Ξἴ Δοῦ. τηϊᾷ. οὗἩἨ ἀπο-κρίνῳ, ζαΐατε ἀπο-κρὶν-ὦ, τοὶ 

80. ἀπ-έ-κρῖν-α, 
1. 151. τιμωρησόμεθα, “νγα Μ111 ΡαΠ 5 ῃ.᾿ ΤΙ βερτιίϑἢ [Π6 δοξϊνε τ ἢ 

[6 ἀαἰίΐνα τιμωρέω σοι, “1 ἴαΚα νεηρεδηοα γ0. γοι; 1. 6. “ ἀείεπά γοιι, 
ἔτοσι (ῃ6 τη α]6 ἢ [Π6 δοουκαιίνα τιμωρέομαί σε, “1 ἀγεηρσα τηγϑο 
πμῤοη γοῦ; ἷ. 6. “Ῥαῃίβῃ γου. Ο. ἀμίνασθαι, 111. 55 ἡ. 

1.153. πεμφθέντες, 151 ΔΓ, Ρά55. Ρατγί. ΠΟη]. Ρ]. οὗ πέμπω, 
1.154. ὑπ-ώπτευ-ον, ἱπηρετῇ, οὗ ὑπ-οπτεύ-ω, (ὦ Ξε ε - ο). 
1.155. ἐ-δόκ-ει, ᾿τηρετῇ, οὗ δοκέ-ω, οοπίγαοίεά ἔτοτῃ ἐ-δόκε-ε, 
1. 156. εἶπεν. (ρ. ]. 120 πη. 
1. 158, ἐσχάτην, “Ἰαϑι,᾿ 1. 6. “ ΠιιΠοιτηοβί, [αἱ, ὀχίγθημ5. ϑϑὶ γᾶς 

οἷοβε ἰο {6 Ῥουπάδτυ Ὀείΐτνεαη ΟἸ]ΠἸοἷα ἀπα ϑγτῖα. 
1. 159. παρ-ῆσαν, 3τὰ Ρ]. οὗ παρ-ῆν, ᾿Ἰπηρετῇ, οὗ πάρ-ειμι. ΤιΑῖ. αὐ-ϑμηι. 
1. 1τόι. ὥρμ-ουν, ᾿ἰτηρετῇ, οὗ ὅρμξω, ςοπίταοίεαά ἔτοτη ὥρμε-ον. Ὦ5- 

{ἰησα 5} ὁρμέ-ω, “Ἴ Δπομοτ, ἔγτομι ὁρμά-ω, “1 Ξἰατί,᾽ οὗ ψῃῖο ἢ {π6 ἱμηρεγί, 
15 ὥρμα-ον οσοηἰταοίεα ὥρμ-ων 

1. τ62. ἤκου-σε, 15[ ΔοΥ. οὗ ἀκού-ω, Γαΐατε ἀκού-σω, (η Ξ- ε- α). 
Ι. τό2. ἀπ-ήλαννε, πηροτέ. οἵ ἀπ-ελαύν-ω, (ἡ ΞΞ- ε-Ὁ ε). 
1. τ64. εἶχ-ε, ἱτηρετγί, οὗ ἔχω. ΕῸΓ {π6 απιρτηξηξεα ἔοτμ, ΟΡ. εἶπον, 

1 λο ἢ; 
ἐ-λέγ-ετο, ἱπηρετῖ. ρα55. οὗ λέγω. 8ε6]. 125 ἢ. 
1]. τ168. ἀπ-έπλευ-σαν, 1Ξἱ 4οτ. οὗ ἀπο-πλέ-ω, [αΐατα ἀπο-πλεύ-σομαι. 

Ηξετε δραΐη ἴΠ6 υ ἴ5 {Π6 Ἰεξίεσ Ἰοβϑὲ ἴῃ [ῃ6 ῥτγεβεηΐ, ἴὺσ πλέ-ω -- πλέβ-ω, 

ἱ. ε. “ῬΙευο᾽ ΟΥ̓́ Ῥίεντ-ο. 
Ἰ, τόρ. ᾧχτ-οντο, 2η4 δοῖ. οὗ οἴχ-ομαι, (ῳτεε οι). ἘὈἰϑβεϊηρσυΐϑῃ 

φχ-όμην 21Π4ἃ Δογ. οἔ οἴχομαι, “1 ἀτὰ σοηε, ἔτοπι ᾧκ-ουν ἱπηρετῖ, οὗ οἰκέω, 
“1 ἀνε ]}.᾿ 

1. 172. ἀπο-δεδράκασιν, ρετῇ, οὗ ἀπο-δι-δρά-σκω, “τὰπ αὐγαγ᾽ (ϑἴετῃ δρα-), 
ἀπο-πεφεύγασιν, 2πη4 ρετί, οὗ ἀπο-φεύγ-ω, ᾿Απο-διδράσκειν τηδδη5 “ἴο 

σεῖ αὐγδυ,᾽ 50 85 ποΐ ἴο ΡῈ γοηνμά, ἀπο-φεύγειν, “ἴο σεὶ αἸγᾶΥ,᾽ 50 85 ποὶ ἰο 
Ὀς σαμρῖ!. οι οαηποί σεῖ ΠοΙά οὗἉ εἰΐμοσ, πὰς γοὰ ταΥ ΚΠΟῊ ὙΠΕΓΘ 
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{Π6 οπ8 ἴδ 5, απᾶ γοῖι ἀοη᾿  ῆπονν νἤογα {Π6 οἰποσ 156. Ηδπος {Π6 οπα 
15. ἰβοα βρϑοῖα!ν οὗ Θηθπηἶε5 γῆῸ Ἔβοαρα ἴο {πε ὶγ οὐνὴ ΠΟΙ ΓΥ, (Π 6 ΟἾΠΕΓ 
οἵ 5Ϊανεβ ῈΟ ἰκβορ ἴῃ Πϊάϊησ.. 

1. 175. οὗ ἄν, “ψΠοονοτ. Ἂν «δαάεβά ἴο ἐπε σεϊαἰϊνα τηαϊζεβ (Π 6 56ηβ86 
ΘΘΠΟΙΑΙ δηὰ ἱπαἀοβηϊίο, 50 {μας ὃς ἂν -- ἐάν τιΞ ΟΥἿ ὅστι. Α5 ἂν σαπποί φσῸ 
ν ἢ [Π6 οοὀ)εγιοεΐυο, ᾿ξ γαπισὲ 6 σοηϑίἀοσεα ἰο Ῥεϊοησ ἰο {Π6 ργογιοτιι, τιοί 

ἴο {Π6 νεγῦ. Ἂν δαάθ {Π6 ἔἴοσγοα “ἴῃ Ἷλμὺ οᾶβθ,᾽ ἜΧρΊεβθεα ὈΥ “δνεγ᾽ 

ἴῃ “ὙΠοουθγ,᾽ εἰς, 
Ἰ, 176. εἰδότες, ποη,. Ρ]. οὗ εἰδὼς, ρατέ. οἵἉ οἶδα. 
1. 170. συν-ε-πορεύ-οντο, ᾿ἰτηρετί, οὗ συμ-πορεύτομαι. Τῆς ν οὗ σὺν, 

ὙΠ] Οἢ τγὰβ ομαησεά ἴο μ "είοτε {πΠ6 π᾿ οὗ ἴῃς ρτεβεηΐ, ἴο τηαϊζα ἰξ βαβίεγ 
ἴο ΡῬτοποῦηςε, 15 ταρἰαοοα Ὀείογε {6 απιστηξηΐ ε. 

ἐκ τούτου, ᾿αἰζεν (Πϊ5,᾿ 110. “ομέ ο7 [ῃ15. Ἔκ Ρῥτορουν ἀεποίοϑ. {Π|6 

ΤαβαΪ ΟΥ̓ ΘΟηβθα πο ποα ὑγΠΪΟἢ ῥγοσοθα5 ομέ 077 ΟΥ ΤΟ]] ονν5 δῃ δοίϊοηῃ. 

"186. μετὰ τὠῦτά. Ορ:]. 128 η, 
Ἰ. 182. ἔσοιτο, 5τὰ 5ἰησ. {πἴ. ορί. οὗ εἰμὲ (τ᾽). 
Ι. 1832. εις μέγαν 15 Δἀἀεα ἴἰο βασιλέα. (Ρ. ]. 22 ἢ. 
ἐ-κέλευ-σε, 1 Δοτ. αςοί. οἵ κελεύ-ω. 

Ἰ, 185. ἐ-χαλέπαιν-ον, ᾿τηρετ, οὗ χαλεπαίνεω. 
οὐκ-ἤθελον, “τε[ιϑεά,᾽ 45 ἴῃ]. 127. 

Ι. 187. ὑπ-έσχ-ετο, 2π4 δΔοτ. οὗ ὑπ-ισχ-νέτομαι. Ἴσχτ-ω 15 ΔηΟΙΠΟΓ [ΙΟΥΤῚ 
οἵ ἔχεω (οτὶρσίπα!ν σέχ-ω, Πεπος ἔ-σχ-ον, σχή-σω, εἴς.). ὍΠΕ 5.114} ]ς 
-νε- ἰβ αἀἀεα ἰο (ἢ ῤγεϑβογέ, τηα Κίηρ -ἰσχ-νέτομαι, νγῃϊο ἢ 15. ΟΠΪΥῪ τιδοά ἴῃ 
ΘΟΠΊΡΟιΠβ5, 45. ὑπ-ιισχ-νέτομαι. [Ρτεβθηΐβ ὙΠ ν, αν, νε, α΄ οδἱἹβά 

παξαϊχοα Ῥγεβεηΐβ, θεοαῦβε {ΠῸ Ῥγεβεηΐ 15. ἀἰβιϊησιϑῃθα ἔτοῖη ἴΠ 6 5ἴεπι 
ΒΥ Πανίησ ν αἀὐάεά ἰο ἰΐ, ἱ. 6. Ῥεΐπρ' ΤῇΟΥῈ ΟΥ 1655 ριοπουπορᾶ [τοι ρἢ 
τῆς ποϑβϑ]. 

Ι. 180. ἐ-πείσθη-σαν, Ι5ὲ Δοῖ. Ρᾶ55. ἤοπὶ πείθ-ω, [αἴατα πεί-σω ([ο᾽ 
πείθ-σωὺ, τοὶ δου. ρα85. ἐ-πείσ-θην (ἴοτ ἐ-πείθ-θην). 

1. τοβ. ἐ-δίωκ-ον, ἱπηροτί, οὗ διώκ-ω. 
1. τού. προ-δραμόντες, ρατί. τηα5ο. Ρ]. οὗ προ-έδραμον, 2πᾶ 4οῖ. ΜΠ 

ῬΓΕ5. προ-τρέχω. 
ἕ-στἄ-σαν, Ρ]πρετί, οὗ ἵτστη-μι, Ξῃοτίοηφα ἔογτα ἴτοιη {Π6 βίειι στα-. 

Τυϊβιϊηρσ θη ἕστάσαν ἔοτη ἔστησαν, ὙΥΠΪΟῊ τδὺ Ὅ6 {Π6 1ϑἴ ΟΥΓὁ 2Π4 δοῖ., 

ἀοοοταϊηρσ ἃ5 {Π6 τηθδηϊηρ 15 ἐγαγιδίἑϊυθ ΟΥ {γιἐγ ατϑιἐἶνθ, ΟΡ. 1. 204 ἢ. 
ἔ-τρεχ-ον, ᾿πηρετί, οὗ τρέχ-ω. 
Ἰ. το8. ἐ-ποί-ουν, ἱπηρετί. οἵ ποιέ-ω, σοηίταοίεα ἔτοιη ἐ-ποίε-ον, “ἰΠεν 

τἰδϑα ἰο ἀο,᾽ οΥ “τυοιϊα ἀο.᾿ 
ταὐτόν, πειί. οἵ ὃ αὑτὸς (ςοῃηρτεσβεᾶ ἰηΐο αὑτὸΞ), “1ῃς 5απια.᾿ ὙΠοιΡΗ 

ἴῃς πευῖΐ, οἵ αὐτὸς 15 αὐτὸ, ταὐτὸν 15 ἃ ἴΔτΥ σοτημλοπει ίοττη ἴμδη ταὐτό. 

1. 201. ἔλαβ-εν, 2π4 δοῖ. οὗ λα-μ-β-ἄάν-ω, οἵ νΠΙΟΏ {Π6 βίἴεπι 15 λάβ-, 

δαϊ τῆς Ἰεϊίεγ μὶ ἀπά ἴΠῸ 501140]6 -αν- δ ἰηβετίεςα ἴῃ [ῃ6 ριβϑβεηΐ, 
ὙΝ ὮἸοΪι 15 ἴππ|ι5 ἀου ὈΪν “ παϑα]ζεα. Ορ. 1. 187 ἢ. 

Ι 
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1. 202. ἐξ-έφευγ-ον, ἱτηρετῇ. οἵ ἐκ-φεύγ-ω, {με ἐκ ραϑϑβὶπρ ἰηΐο ἐξ Ῥείογε 
{Π6 δυρπηεηΐ, Ῥεσδιιβα 1 15 εαβίεῦ ἴο Ῥσοποῦησα. 

1. 203. αἰρομέναις, “ταἰδεά,᾽ Ρ455. Ρατί. ῥΓγεβ. ἔτοται αἴρ-ω, ἀρστεείησ ἢ 
πτέρυξιν. Τ᾿ϑιϊηστῖϑ αἴρτω, ΧΙ Π|Ὸ ἀρ,᾿ Πιΐατα ἀρ-ῶ, 15ὲ δοσγ. ἦρα, ΡῬετῇ. 
ἦρ-κα, του αἱρέεω, “1 ἴακε,᾽ Γπΐατε αἱρή-σω, ρετῖ. ἥρη-κα. 

Ἰ. 205. ἀν-ισταίη, “ρᾳΐ πρ᾽ οἵ “5ἰατί᾽ μετ. [π ἵστημι ἴῃ ΡῥΓΕΒ.» 
ἱπηροσί,, {πὲ. ἀηᾶ 158 δου. δὲ ἐγαγιδίἐϊυθ ἴδηβεβ, τηεαηΐησ ἴο “Ῥίδοε᾽ ΟυΓ 
“τηδ κα ἴο βἰφηᾶ -᾿᾿ [Π6 τεϑί δῖα ἐγιέγαηϑδίἐϊυθ, τηεδηϊησ ἴο “ βΒίδπα.᾽ 

1. 2οϑ. ἀπ-ώλ-ετο, 2πᾶ δΔοτ. πηϊά. οὗ ὄλ-ελυμε (Ξΐετα ὀλ-). 
Ἰ. 2ο9. ἐπ-έ-λιπ-εν, 2πᾶ Δοτ. οὗ ἐπι-λείπ-ω (Ξἴετα λἴπ-). 
αὐτὸ τὸ στράτευμα, “ἰῃ6 ΔῊ ἐίδεῖ, Τιαῖ. ἐῤθθ εχεγοϊίμς. Τὸ αὐτὸ 

στράτευμα »τοι]ᾷ τηδδη “1Π6 5αη16 ΔτΩΥ, 1,81. ἑάεηι ἐπκεγοϊίις, 

ἐ-δύνα-ντο, ᾿τηρετῖ. οὗ δύνᾶ-μαι (Ξίεμπι δυνα-). 
1.211. ἤλαυν-ε. Ορ. 1. τ63 π. 
1. 213. καὶ δή ποτε, “Οἢ οπδ6 οσοαβίοη ἱηδερᾶ.᾽ ΤΕ δὴ ΘΠ Ρμαβίβοβ {Π|5 

85 ἃ ΤΕΙΏΔΙΚΑΡ]6 ἱηβίδηοε οὗ Ουχτιβ᾽ ΠΌΓΓΥ ἴο σεΐ οη. 
1, 214. ἐπι-στάς, 2 Δοτ. ρατί. δεῖ. οὗ ἐφ-ίστημι. 
1. 215. ἐ-κέλευ-σε: ςΡ. 1. 183 η. 
Ἰ. 216, ἐ-δόκ-ουν, ἱπηρετί. οἵ δοκέτω, σοπίταοίςα ἔτοπι ἐ-δόκε-ον. 
]. )218. ἴδοι, 3 Βίηρ. ορί. οὗ εἶδον, 2 Δοτ. ΜΊ ῥτεβ. ὁράω. 
μέρος τι, “ἃ Ξρεοϊπηεη.᾽ [{. “4 ῥογέϊομ᾽ οἵ Δηγιΐηρ οἤοβοη 845 ἃ 

5ΔΙΏΡΙΘ. 
1]. 219. τῆΞ εὐταξίας. ΟἾΞετνε τε ἴοστος οὗ (με δτίϊοϊς, τ {ΠεῚΓ μϑμαΐ 

Ξοοᾶ οτάοτγ. 

Ἰ. 220. ἔ-σπευδ-ον, ᾿πηρετῇ, οὗ σπεύδ-ω. 
δραμόντες. ΟΡ“. τϑῦ 8; 
ἔ-τυχ-ον, 2η4 Δοτ. οὗ τυ-γ-χ-άν-ω (δἴετη τυχ-)ὴ. [Ιη {πε ῥτοβ. ἰῃπς Ἰεξίου ΥἹ 

(ογ ν Ῥείοτγε χὺ) δπά {ῃ6 βυ] 0 ]6 -αν ἀτεὲ ἱπηβογίεα ; ἴῃ {αοΐ {Π6 ρτεβεηΐ 15 

ἀοΌΙΥ παϑα]ἰζεά, Ὁρ. 1. 187 π. 
Ἰ. 221. ἑστηκότες, ποῃη. ΡΪ. οὗ ἰῃς ῥΡεγί. ρασί. δοῦν οὗ ἵστημι. 
εἶχ-ον. Ορ.]. τό4ᾳ πη. 
1. 224. ἐξ-ε-κόμι-σαν, 151 Δοτ. οί. οὗ ἐκ-κομίζω, ζαϊ. ἐκ-κομί-σω (οοπῖγ,, 

κομιῶ). Τἢδ ἐκ Ῥεοοτηδβ ἐξ Ὀείοτε {πε νοννεὶ ε. 

1. 223. ἐ-φαίν-ετο, ἱτηρετῇ. τη, οὗ φαίν-ω. 
Ἰ. 226. εἰκάζ-ετο, ἱ᾿τηρετῇ, τηϊά. οὗ εἰκά- ζω. Ἐπ βοπηχβθίϊπηεβ ἴαϊκεβ (ῃς 

αἰστηεη(εα ἔοσπι ἢ (45 ἢ καζ-ονὺ, θὰπξ σεποσγα!ν ἄοαβ ποῖ σἤδηρα. 
Ἰ. 227. ἔ-και-ον, ἱτηρετί. οὗ καί-ω. 
1. 229. εἶπ-εν. (ρ.]. 120 η. 
1. 230. κωλύσειεν, 2τὰ 5ἴησ. 151 Δοτ. ορί. οὗ κωλύω. 
1. 221. τοῦ καίειν, “ἴτοτῃ Ὀαγηΐηρ.᾿ ΕῸΙ ἰῃς ατίϊοϊς ἢ (με ἰππη, 

ἘΠ 52 ἢ: 

ἐ-δόκ-ει. (ρ. 1]. 155. 
1. 232. ἐκκέλευ-σεν. Ορ. 1. 183 η. 
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Ἰ, 234. ἥξοιυ, 314 5ἴηρ, {ιΐ, ορί. οὗ ἥκω. 
Ἰ, 236, ᾧ-ετο, ἱπηρετί, οὗ οἴτομαι. (ῳ Ξε ε-ἴ οι.) 
Ἰ. 241. θέσθαι τὰ ὅπλα, 111. “ρίασς {Π6]Γ αὐτηβ᾽ (οα ἰῃς στοιηᾶλ 1. 6. 

“ἴο 5ίαῃα ὑπᾶθσ αὐπηβ. ὙΥ̓Βεηθνεσ ταὶς βοϊάϊοσβ Πα](ς, {ΠοῪ τοϑίεα 
(Πςὶν Πρανυ βῃο] ἂς δηα βρεαῦβ οἡ {π6 στουηᾶ ; ἤδηςς θέσθαι ὅπλα τηδδῃ8 
ποῖ ΟὨΪΥ “ἴο Ιαγ ἄοννιι ΔΥΠῚ5 ἴοΥ ἰῃς πἰρῃῖ, ας οἰζεη 5 ΠΊΡΙῚῪ “ ἴο στουηά 
ΔΙΠῚ5,᾽ “ἴο Πα]ΐ,᾽ οΥ “ἴο βἰδηᾶ σεδαγ. 

Ἰ,. 242. ἐ-ποί-ησαν, 151 Δοτ. οὗ ποι-έω, [α(. ποι-ήσω. 
Ἰ, 243. παρ-ε-κάλεσε, 15. Δογ. οἵ παρα-καλέ-ω, ας. -έσω. 
Ι, 244. ἐξ-ῆλθεν, 2πα δΔογ. ἔτοτῃ ἐμε 5ίεπι -ελθ-, {Π6 Ῥγεβ. θεΐηρ βιρρ θᾶ 

ὈΥ -έρχεομαι. [80 ἱπ ΕὨΡΊΙΞἢ (πῃ ῥτεβ. “ρο᾽ μα5 ἰἰ5 ραβδὲ “νει 
ΒΌΡΡΙΠΕα ἴτοπὶ “ἴο ννεπά.᾽ 

ἐξ- ἤγγειλ-ε, 151 δοτ. οὗ ἐξ-αγγέλλ-ω, αἱ, ἐξ-αγγελ-ῶ, τ5ἰ Δοτ. ἐἐ-ήγγειλ-α, 
1Πς ε Βεΐπρ' Ἰεησι Πεηδα ἰηΐο εὐ. [ΤΠ6 5βἴεπι 15 ἀγγελ-, Ἃ5 'ῃ ἄγγελ-ος, “ἃ 
ΤΊΘΘΒΘΗΘΕΓ,, ὙΠΕΠΟΘ ΟἿΓ “ ΔηΡῈ}.᾽ ᾿ 

Ἰ,. 245. ἐ-γέν-ετο. Ορ. ]. 103 π. 
ἔ-τφη, ἱπιρετί. οἵ φη-μί (Ξίεπι φα-). [1αἰ. “, αὐ, ψΠθπος γαίῃ δθά 

ἡαπιαῦ 
]. 247. παρ-εκάλεσα. (  .]. 243 π. 
]. 248. τουτου-, ΤΠῖβ5 ἤπα] τ 15 οδ]Ἱεὰ {Πς ο᾽ηονιείγαἰΐυο ἰοῖα,; ἴἴ 

ΒΟΙνΕ5 ἴ0 ρῬοϊπί οαΐ ἃ ῬΕΙΒΟη τηΟΓα αἰβιϊποῖ]γ. Ορ. 1,Αἴ. “" πἰο-οο,᾽ ΕΤεηΟἢ 
“οοἸαϊ-οἱ,᾿ ΤῆχῈ ποι. 15 οὗτοσ-ί, 

1, 249. ἔτδω-κε. (Ὁ. ]. τοᾷ ἢ. 
]. 251. ἐ-πολέμη-σεν. Ορ. ]. τού ῃ. 
ἐποίησα. ( .]. 242 η. 
]. 252. ἔσλαβ-ον. (. ]. 201 πη. 
Ἰ, 252. μετὰ ταῦτα. (.]. 128 η. 
ἠδίκη-σα, 151 Δοτ. οἵ ἀ-δικέ-ω, ἴαϊ. ἀδική-σω. (τε α.) 
1. 254. ἀπ-εκρίν-ατο. (. 1. 149 ἡ. 
ἠδίκησε. Τὰϊ, “1π]υτεὰ Εἴτη,, ας ἱἰπ Πρ] 5 “ λαὰ ἰη]ατεᾶ Πϊπι. 

ὝΠεΓα ομδ Ῥαϑὲ ἴβηβα ἀβρεπμᾶβ οὐ δποίπει ραβδί ἔβηβθ, ἰη ἘΠρ 5 ννε 
τηαῖῖς 1ἰ 45 ἀοα ]Υ ραδί ὈῪ τπβίηρ “μαά,᾽ {πθ ΡΙαρετγίεοι, [Ι͂ῃ ατεεὶς (115 15 
Ἰεῖ ἰο {6 ἰῃίε]σοπος οὗ {Π6 γεαάθσ, Ποῖα Οτοπίεβ ψουἹὰ 5αὺ ἴο 
Ονὐταβ, “οι αἰα τὴ πὸ ψτοηρ," ἀπᾶ ΟἸξαγομαβ, τερουζίηρ Ηἷἰβ νγοτάᾶς, 

Ἰοανεϑ {Π6 ἐθη56 αηδ]ίογεά, (. 11. 118 ῃ. 
Ἰ. 255. ἠρώτ-α, (ρ. ]. 148 η. 
ἀπο-στάς, 2π4 Δογ. ρΡατί. οἵ ἀφ-ίστημι. 
Ἰ. 256. ἐ-ποί-εις. (. ]. 198 η. 
πη (ρ.]..245 ἢ. 
πε-ποιη-κέναι, ρΡετῖ. ἴηξ, δοί. οἵ ποι-έω. 

', 259. ὡμολόγ-ει, ἱπηρετί. οὗ ὁμολογ-έω, οοηπίταοίεα τοῸπὶ ὡμολόγοεε. 
 (ὠΞξετον) 

Ἰ. )όι. ἀδικηθείς, 11ἰ, “ανίηρ θδοη ἰη)ατοά,, ποις "[Ὠγουρ ἢ] Ρεΐῃν 

1.9 
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ἰη]υγοά,᾽ Σ. ε. ἐνγαϑ ἴἰ δεσαιιξα γοιὶ πγεγα ἰπη)ιγεά, εἰσ. Α ατοεῖκ ρατεοὶρῖο, 
Ποῦ  (ῃς ἁτίίοϊς, τητιδὲ οἴζεη ΡῈ ἰγαηβὶαἰεα ΒΥ ἃ οοπ]αποίϊοη, σας ἀ5 
ΒΕ, “1ς᾿ “Ῥεσδαβα, εἰς., τ 1Π6 ἰηάϊο. πλοοά οἵ πε ψειῦ ; 50 [ἢ 15 

Ξ- ὅτι ἠδικήθης. Ἡλαὶ ςοπ)υποίίοη μα5 ἴο θὲ βιρρ! εα ἔγομι {Π ρατίϊοῖρὶε. 
τηβὶ ἀδρεπά οἡ {πε βεῆβε οὗ [Π6 ραββασαε. 

1. 262. οὐδέν. ΤῊΣ δοοιβ. οὗ τεβρεοῖ αἴζεσγ ἠδικήθη, “νγὰϑ ᾿η]ασεὰ ἐπ 
ποιλίιρ, ἱ. 6. “νγὰβ ποί αἱ αἷΐ ἰπ]αγεά. 

1. 263. ἠδική-θη, τ5ῖ Δογ. Ρα55. οὗ ἀ-δικ-έω. ΟΕ, 1. 234 π. οη ἠδίκη-σε. 
ἠρώτη-σεν, 151 Δοτ. οἵ ἐρωτ-άω, ζαΐ. ἐρωτή-σω. (ηξεῖε.) 
Ἰ. ζύᾳ4. γε-γενῆ-σθαι, ρετγῖ. Ρ455. ἱπῆπ, οὗ γί-γν-ομαι (ϑἴεπχ γεν-), Γαΐ, 

γεν-ἤ-σομαι. 
11. 266, 267. γενέσθαι, γενοίμην, 2πᾷ Δοτ. ἰηῆη. ἀηά ορΐ. οὗ γίγνομαι, 
1. 268. δόξαιμι, τΞἰ Δοτ. ορί. δοῖ. οὗ δοκέω. 

1]. 269. παρ-οῦσιν. (ρ. ]. 103 π. 
Ἰ. 270. ἀπό-φην-αι, 15 Δοτ. τηϊά. ἱπηρου. οὗ ἀπο-φαίν-ω, ζαΐ, ἀπο-φαν-ῶ, 

15 δου. ἀπ-έτφην-α, [ΠΙΞ ΠὨρτι 5 ὈΥ (Π6 ἀοοεπέ (1) ἀπό-φην-αι, 158 ΔΟΓ. 
714. ἵτῖῤῥεῦ., (2) ἀπο-φῆναι, τϑῖ Δοτ. αοὲ, ἐνυῆτι. 

Ι. 272. ἀφανίζειν, " Ῥαΐ ουξ οὗ (ῃς νγαγ,᾽ 11{{.. “ σατιβα ἴο ἀϊξαῤῥεαγ᾿᾽ (τοτα 
ἀ, “ποῖ, ἀπᾷ φαν- τοοΐ οὗ φαίν-εσθαι, "ἴο Δρρεατ᾽). Ηδξησε ἃ πῊ]οΓ ναῦν 

οἵ Ξξαγίησ “ἴο ΚΙ]. 
1. 273. δέῃ, Ξυιδ]αποῖνε οὗἩ με ἱπηρεβοπαὶ νεῖ δεῖ, ΜεΙθ5 ἴῃ -έω οὗ 

{πυ0ο «Ὑ]]αὐ]ος ΟΥΪΥ οοπίτγαοϊ [Π6 5.114 0]65 εξ ε δῃὰ ε- εἰ, 85 πλέε, πλεῖ, 

πλέει, πλεῖ: Βιιξ πλέω, πλέουσι, πλέῃ, εἴο., τεπηαὶπ ἀποοπίγαρσξεά, 

φυλάττεσθαι, «οἰ. “ἴο σιαγά, τιϊά. “ἴο σιιατὰ ἀραϊησε᾽ οἵ "ναγὰ οἵξ 

[τὰ ΟὐγβοΪν657,᾿ ἱ. 6. "θῈ οὴ οἱ συᾶτὰ ἀσϑίηϑί. (τ Ρ. 111. ΟἹ πη. 
1. 275. Τὶβεϊπστίϑῃ ταὐτά ἴοτ τὰ αὐτὰ, ἔτοπὶ ὁ αὐτὸς, "ἴῃς Ξαη:6 [Εΐησϑ, 

τοπὶ ταῦτα, πευΐ. Ρ]. οὗ οὗτος, “ἐλε56 [ΐησϑ. 

]. χ76. ἔλαβον τῆς ζώνης, “ἴοοκ λοίά οὗ ἴπε σἰγάϊε, ζώνης Ὀεΐησ (ες. 
σοη. οὗἉἩ [ἢ ῥαγέ Ἰαϊᾷ Πο]ά οὗ. Ἔλαβον τὴν ζώνην νουἹἱὰ 6 " τοοῖκ᾿ οΥ 
"τερεϊνεά (86 ρσίτάϊε. 

ἐπὶ θανάτῳ, 11{. “το α υἱεῖυ ἰο, ΟΥ̓Κ 8ἃ5 ἃ 5'σῃι οἵ" ἀεδίῃ.᾽ Τακὶπα 
Ἰο]ὰ οὗ ἃ πιδπ᾿β σίγα]β τγὰβ «ἃ 5ῖστι {(παὶ ἢθ νγὰ5 ἀοοτηξά ἰο ἀεδίῃ. 

]. 277. τεταγμένοι. (. ]. 75 π. 
ἐξ- ἢγ-ον, ἱτηρετῇ, οὗ ἐξ-άγιω. Τἰπιϊησυΐϑῃ ἦγ-ον, ἴῃς ἱπηρεγί. ἔγοπι 

ἤγ΄αγ-ον, ἴῃ6 2πᾶ Δογ. οὗ ἄγω. (ηΞεξα.) : 
1. χγ8, εἰς-ηνέχ-θη, ᾿Ξ δου. ρᾶϑθ. ποτῃ (ῃ8 βίεπὶ -ἔνεκ-, ἰο νυ πίοι 

(εἰδ)-φέρω ΞΌΡΡΙΪΕ5 ἴῃ ῥγεβεηΐ. 
1. 270. οὐδεὶς---οὔτε. ἘῸΓ 6 τιν ῥ᾽ ἰοα περ αἰῖυες ἴθ ατεεῖ ορ..1. 141, 

11. 59 η. 
Ἰ. )28ο. εἶδ-εν, 2πἃ ΔοΥ. ἔτοπι βίετῃ ἰδ-, ἱ. 6. ξιδ-. Ορ. 1,41, νυἱή-ε0, 

Επρ. “ἴο τοὴ ἡ Τῆς δὐρτηθηΐ εἰ πγαγκβ (ῃς Ἰοβὲ Ἰείίογ ΕΑ (βίπος εἷδ τε 

ἔξιδ); ὁράτω ΞΌΡΡΙΪ65. πς ῥγεβεπῖ, πιεδηΐπρ ἴῃ6 φορέίεμονβ ῬΓΟΟΘΒ5 
βεοίῃρ οὐ “νγαίοῃηρ ἡ ἃ (Πϊηρσ ; (ῃς δοτίβξὲ πη ρὶ γίησ [Π6 τμπορμεν αν 
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οἵ 5Ξθοΐησ, ἴῃ ἰῃ6 86η56 οὗ “ἰο οαΐοῃμβἐ οἰρις οἱ, “εϑργ,᾿ “566 αἱ ἃ 
δἰαησο. 

τε-θνηκότα, ρετί. ρατί. ἀοσ. 5ίησ, πηᾶβο. οὗ θνήσκω. 
1. ,χ81:. ἐ-φών-η, 2η4 δογ. ρᾳ55. οἵ φαίν-ω (βἴεπι φαν-), 
Ἰ. ,28.. μεγάλου βασιλέως. ( . 1]. 182 ἀπά 22 η. 
ἀπ-ηγγέλλ-ον, ἱπιρετί, οἵ ἀπ-αγγέλλ-ω (ϑἴεπι ἀγγελ-). (ηΞεῈ α.) 
Ἰ. χϑ86. ἐ-θάρσυν-εν, ἱτηρετί. οἵ θαρσύν-ω. 
Ἰ1. 280, 296. γένεσθε, γένησθε, 2η4 Ρ]. ἱπιηρεταῖ. ἀπά 51]. οἵ (6 2πά 

ΔΓ, οἵ γίγνομαι. 
1. 200. ἧς, ἰηΞἰεαᾷ οὗ ἣν ἔχετε. ΔΥΑἱ ἰ5 ἃ τοϊαίἷνβ βεηίθηοθῦ Τὶ ἰ5 

ΒΓΩΡΙΥ ἃ Ἰοηρσ δά]δθοϊϊνθ. 4.5 δάαϊδθοιϊνεβ. ἄρτοβ ἴπ σαβα ἢ {ΠΕ 51- 
οἰαηίίνεβ, {πΠ6 ατεεῖκς τηακο (ἢς6 το] αἰϊνα ἄο (Π6 βαῆβ. Ὁῃδε τγεϊδεῖνε [πε π 

ἷς βαϊά ἴο Ὁ " αἰἰταοίεα ̓᾿ ἱπίο (8 οαβε οὗ 15 απἰεοβάβηξ, ἱ. 6, ἰ5 τηδβ ἴο 
Αρτεα ὙΠ 1ἰ5 δηίεοθάεηξς ἴῃ δαβθ, ἃ5 ὙὙ6}} ἂἃ5 ἴῃ σϑηάθσ, μπτη στ, δηά 

Ῥείβοη. Τὸ δνοϊά σοη[ιβίοη, {Π15 15 ΟὨΪΥ ἄοπθ ψῃβη [Π68 τεϊαιῖνα ἡγοῦ] 
οἰμεγίθαε μανα Ὀδεη πῃ (ἢ σοομεαίίυο, (Ρ. ἀντὶ πάντων ὧν ἔχω ἴῃ [ῃς 
παοχὶ ᾿ἰη6, δηά ἰῃς ΕΠΡΊΙ5ἢ “ἰηβίβαά οὗ τὐλαὲ 1 Πανε. 

Ἰ. 292. ἐπ-ίασι, “ τοὴϊϊ αἄναποθ. Πειηθρογ {παΐ εἶμι, [ΠοῸρΡἢ ῤγόβοηιέ 

ἴη ἔοττη, ἢα9 ἃ ψιμγθ τηδαπίησ, ΚΙ τοὴϊ σο.᾽ [ΤῊϑΘ ι οἵ (Π6 5ἴδειη ἀρρϑαγϑ 
αἶϑο ἰῃ 1,41. ἐ-γ ἢ 

1, 204. ἀνά-σχησθε (2ηἃ δοτ, 5]. πιϊᾷ, οὗ ἀν-έχω), “επάατγε ; ΜΠ. 
“Ἠο]α γουγϑεϊνεβ Ρ ἀραίϊηςι." [,4ζ. βηβδίγιθγθ. 

]., 205. δῆ επηρἢαβίϑεβ αἰσχύνομαι, “1 πὶ φιΐία ἀϑματηςᾷ. 
αἰσχύνομαι λέγων, “1 4πὶ αἰ16 ἀϑΠαπγεα τυλοη 1 61] γοιι;" [αἰσχύνομαι 

λέγειν τννοῦ]α τηβαῃ “1 δηλ δϑῃδιηεα ἴο {611 γου, αγεἰ ἐλιογο ον ο ποὶ ἐεἰ] 
γοῖι, ΟΥ ἷῃ ΟἰΠΕΙ νγογᾶβ, "βῇατηβ υ'ευθιἰ5 τὴβ ἔγοσῃ [6] ησ γοι. ΟΡ. ποῖε 
οη ἀδικηθεὶς 1. 261. 

1. 298. οἴκοι, “δἱ Βοιηθ᾽ ([,Δὲ, ἀοηιῖ); ἴῃ οἱ ἰοσαίίνθ οΥ “ Ρ]αοε-αί- 
ὙΠ ἢ ̓ σα56, δηβυνεσίπρ ἴο (Πδ αιεβίίοη τυλογοῦ [Ὀ᾿ϑι συ οἴκοι, "αἱ 
Ποπηα,᾽ ἔτοτῃ οἶκοι, " Ποιιβεβ,᾿ ποίη. Ρ]. οὗ οἷκος.] 

Ἰ. 200. εἶπε. (ρ. ]. 156 η. 
καὶ μήν, “ σεγίαϊηἶγ.᾽ Καὶ μὴν ἰ5 1 ΕγαῚ “ἀπά ἱπάεδαα :᾿ ἴδ σεπογα!]ν 

ἱπίγοάιτιοεβ βοιηθίίησ πεῖν, Δηα τηξαηβ “ ΠΟσεουεῦ ἡ ΟΥΓ “γεῖ,᾿ Ηδετα ἰΐ 
ἱπίγοάτιοεβ ἃ ΠΟῪ 5ρβαϊςοσ, γῆ ἢ85 δῇ οὐ δοίΐορ: ἴο τα, 

Ἰ. 3092. με-μνή-σεσθαι, (ῃ6 ῥαπίο-ῥοΞκί ζαϊ, οὐ Γαΐ. ρθῆ, οὗ μι-μνή-σκω 
(Ξἴεπι μνα-), θαΐ δ5 ἴῃς ρεγῇ. ραβϑ. μένμνη-μαι ἢα5 ἃ Ῥτεϑεπί τηραηΐησ, “1 
ΤΕΠΊΘΙΩ ΒΕΓ (111. 1 ἢανε οα]]θα ἴο τηϊμα ᾽), μεμνήσομαι ἰ5 ιϑεἃ ἀ5 ἃ 5ἰἸη0]6 
ζΤαΐαγθ. [Ιη 1 αἰτίῃ αἰβοὸ ἐμ ρεγῆ. ηιθηιίὶ ἀηὰ (ἢ ς Γαξ, προηϊζιογο ἄτα ἀ5θὰ 
ἐπ [ῃ6 βαυὴβ ΜΑΥ. Ἵ 

Ἰ. 303. δύναιο, 2η4 5ἴηρσ, ῥτε5. ορέ. οὗ δύναμαι. 
1. 304. ἀπ-εκρίντατο, (ρ. ]. 149 ἢ. 
Ι.. 313. ἐξ-ἡγγελλ-ον. (. 1]. 28. π. 
Ἰ, 214. ἤρ-ετο, 2π4 ΔοΙ, οὗ ἔρ-ομαι, ΧΙ «5]ς᾽ (ἰηβἰεαα οὗ νῃϊοἢ ἐρωτά-ω 
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ἷ5 αϑεὰ), Τἰβεϊηρτιίϑῃ ἥρ-ετο, 2πἃ δοσ. οὗ ἔρομαι, “ 5|κ;᾿ ἤρετο, ἱπηρετί, 
τηϊά, οἵ αἴρω, “1 ἀρ; «ἀπά ἡἱρεῖτο, ᾿πηρετῖ. τηϊά, οὗ αἱρέω, “ ἰαΚα.᾽ 

1. 315. μαχεῖσθαι. ])αὶ ἐρηδε οὗ μάχομαι 5 115 8566 ἴῃ οῦα- 
ῬυΪατυ. 

ἔφη. ΟΡ. ]. 345 ἢ. 
1. 318. ἐ-γέν-ετο. Ορ. ]. το3 πη. 
1. 319. τῶν-μετὰ-Κύρου.βαρβάρων. Ὑῆε Ατίϊο]ε τῶν τγδῖκεβ δὴ δἀϊεοϊίνα 

οὗ ἴῃς νγογᾶβ Ὀθεΐννεεη ἴξ δηᾶ 115 πουη βαρβάρων. (. ]. τορ π. 
1. 321. ἐσλέγτοντο. (ρ.]. τόᾳ π. 
1.322. παρὰ τούτους, “ Ρεκίἀε5 {πΠε56. Παρὰ σι [ἢς δοςαϑ. εἰστιὶ πες 

σειἰπρ δεοίθ ἃ ἰὨΐησ, ΟΥ Ῥαββϑίηρ ὃν ἴξ, αῃὰ βδῆοβ “ ροίπρ δενομα ἴἰ. 
Ἡ πος παρὰ ταῦτα τηεδηΞ “ ὈῬεβίά65 (Πϊ5,᾿ “τηοτεονεσ, [,δἵ. ῥγαθίογθα. 

Ἰ. 322. ἦρχ-εν, ἱπηρετῖ. οὗ ἄρχτω, “1 τις οΥ " οοτητηδη.᾽ (ηΞεξα.) 
]. 324. συν-τεταγμένῳ. (ρ.]. 75 η. 
ᾧετο. Ορ.]. 236 π. 
1. 226. ἐ-μάχ-ετο, ἱτηρετί. οὗ μάχ-ομαι. 
διὰ πολλῶν ἡμερῶν, “ ἀυτίηρσ Ξενεγαὶ ἄαγϑ.᾽ Διὰ εἰ σηϊῆες ἀϊνίςῖοη ἱπίο 

Ῥατίβ, ββῆοβ δη ἑπέεγναϊ οὗἉ {ἰτη6. 
1. 327. ὑστεραίᾳφ. ΤῊΘ ἐξπιϊηΐπα επαϊησ βῃονβ ἱπαὶ ἡμέρᾳ 15 ππᾶετ- 

οἰοοᾶ. 80 τῇ προτεραίᾳ, “ἴῃς ἄἀδαγ Ὀεΐοτα. 
ἐ-πορεύ-ετο. (.]. τοϑ ῃ. 

δ τ {δι τ μὰν χν 1Σ1 οτωνς - 

ΤΗΕ ΒΑΤΊΙΕ ΟΕ ΟὔΝΑΧΑ ΑΝῸ 175 ΒΕΒΌΓ ΤΟ. 

(ΤΙ παπῖα Ουηᾶχα 5 σίνεη ΒΥ Ρ]υἰατοῦ, ποῖ θῪ Χεπορῆοπ, Τὶ τγαβ 
οἡ {πΠ6 ΕἸΡἢγαΐεβ, θοῦ Γοσγίν τι} 165 ποτίῃ-τνεβὲ οὗ ΒαΡυ]ο.) 

]. 5. ἀνὰ κράτος, “ αἱ ΠῚ] Ξρεεᾶ;,᾽ 11. “ ἀσοογαϊτρ᾽ ἰο ΟμΕ᾽5 [1] οἰγθηιρ 
ὅτι βασιλεὺς προς-έρχεται, “ἰδὲ ἰῃς Κίησ τῦας οοπηησ. Βαυΐ ἔῃ6 

ατεεκϑ πβ86 ὅτι ΡΒείογε ἃ αἰζεοί βρεεοῦ, που ρ ἢ γα 56 ΟἿΓ σοΙγεϑροπαϊησ 
τνοτὰ “1Παΐ ΟὨΪΥ Βεΐοσε δὴ ἐπάϊγεοί. Ὅτι (ὅ τι) 15 τβα!]ν ἃ τεϊαϊνε, 50. 
τῃαἱ λέγων ὅτι, εἴς. τηδδῃ5 “ βαυϊηρ ἐπα τυλϊοῖι [Ο]]οννβ,᾿ ΥἱΖ. "ἴῃς Κίησ ἐδ 
οοπηΐηνσ.᾿ [ 

1.13. μετὰ τοῦτον, “αὔεῦ ἈΪπγ᾿ ΟΥ “ πεχὲ ἐο Ἀϊγη.᾽ Ιβεϊηστ θη ἐἢΐθ 
[τοπὶ μετὰ τούτου, νι ϊοῖι νγου ἃ τηθαῃ “ τοί Ὠΐπι,᾽ 

Ἰ.. 21. χαλκός τις ἔλαμπε. 11ξ. “Ξοπλβ Ὀταθ5 νγαϑ βεἱηίησ,᾽ ἱ. 6. “ἔπετγα 
νγαβ ἃ δἰ εαπηηρ οὗ Ὀτοββ’ Νοίβ {π6 ἴοιςβ οἵ ἴῃ ἱπηρεγίδοϊς ἐγίγνοντο 
ἀπᾷ κατ-εφαίνοντο, “ δοραν ὁ σομηθ᾽ δηᾶ “δεραη ἰο Ὀ6 υἱβι "]ς, 



1]. ΒΑΤΤΙΕ ΟΡ ΟΥΝΑΧΑ ΑΝΡ 175 ΚΕΘΌΓΤΘ, ατὸ 

Ἰ. 24. ἐχόμενοι, “πεχί ἰο {π656, 11, “ ΒοΙάϊηρ' οα ἰο.᾽ Ἔχω ἰ5.“1 Βανς᾿ 
οὐ “δΒοϊά,᾽ ἔχομαι (ἢ σεη.) ἰηΐγαηβ. “1 Πο]Ϊὰ οἡ ἰο᾽ «ἃ ἰῃίηρ, 1. 6. “1 
[Ο]]ονν ᾽ οΥ ἦ8᾽ὴ πεοχί ἰο.ὕἕἤ 

Ἰ, 27. ἀπο-τεταμένα, ρΡετῖ. Ραᾳ55. Ρατί. ἔτοτη ἀπο-τείνω, Τῆς ν οὗ (6 
βἴεπι τεν- 5 ἀτορρεά, δπὰ {πδ ε οϊαηρεά ἰο α, 45 ἰῃ ἔ-σπαρ-κα, ἔ-σπαρ-μαι. 
ΤῊ νὰ ρεὶ τέ-τα-κα, τέ-ττα-μαι. [Ἐπρ΄. “ δεγι-51 ΟΠ, “ ἐθη-4οη. ἢ 

]. 34. πεποιήκαμεν, {π6 ρΡετί. ᾿ἰηβίεδα οὗἩ {μ6 Πιΐ,, βρεακίηρ δ5 1 (6 
(Ὠϊηρσ γε αἰγεδαυ ἄοης, “ἰΐ να Ῥεαΐ 1Π6 οεηΐγθ, γα λαυθ οη (ῃ68 
ἀαγ. 

οὐκ ἤθελεν, εἴο. ὙΤὴς Οτεεῖκβ ὕγετα αἰνγαυβ αἰταϊᾷ οὗ Ἰεανίπρ {πεῖν 
γίσλί ΟΥἩ Ὁηϑῃϊε] ἀεα κά πυϊτπουξ ργοϊθοίίΐοη. Ηθγα {Πϊ5 ονει-οα πίη Οἢ 
1Π6 ρΡατὲ οὗ ΟἸβαγοδιβ Ἰοϑί {Π6 Ῥδίι16. 

Ἰ, 41. ἤρετο, 2η4 δΔοτ. ἴτοπὶ ἔρομαι (ρτε5. ἐρωτάω). Ορ. 1]. 314 η. 
Ἰ,..43. θορύβου, {πε σεη. οὗ [με βουτοα ἰτοτα νυ ΐοῃ [Π 6 βοιηα ῥγοοβθοθάβ. 

Δ Ήβη ἀκούειν Πα5 4 ἀοι]6 οΡ]βοΐ, 1ὲ ἴαῖκεβ ἰῃς δοοιβ. οὗ {Π6 ἐλίπρ ἀραγά, 
ἀηα {Π6 σεη. οὗ ἴῃ ῤέγβονὶ ἔτοπὶ ὑνῃποτὰ γοιῦ ἤξαῦ ἰΐ ; 85 ἀκούω ταῦτά σου, 
“1 Πεαγ {πε56 (ἢϊηρϑ ότω γου.ὄ 

Ι, 46. ὅτι παρ-έρχεται. ὅε6 ποία οη ὅτι προΞ-έρχεται, 1]. 5. 
1. 48. δέχομαι τὸν οἰωνόν, Αἰ. ογηεῖ; αεοὶῤίο. Ογτὰβ δοσερίβ [Π6 

σους “ Ῥγεβεύνεῦ ἀπά " ΝΊοίοσΥ ᾿ 85 δῃ ουηβη οὗ βιιοοεβϑ. 
Ἰ. 5ο. προ-ἤρχοντο, ἰτηρετί, οὗ προ-έρχομαι. Ἠρχόμην ἴπ ζόγηι ταϊρἢὶ 

αἶϑο θὲ ἴῃς ἱπηρετί, οὗ ἄρχομαι, “1 Ὀερίη;᾽ [Π6 5εηβε ἀβοίαεϑ. 
1. 53. κατὰ κράτος, “αἱ [1}}] 5ρεεά,᾽ 11{. “ σοσογαϊπρ' ἴο οπϑ5 ({111) 

βίγθησίῃ, (ῃ6 βαῖὴθ δ5 ἀνὰ κράτος,]. 5. [ὙΠουρΡῊ ἀνὰ δηὰ κατὰ ἢανε 

ΟΥΡΊΠΑΙΥ ορροβὶΐβ τηβδηΐηρβ, τ δῃᾶ αοιυη, ἴῃδῪ οοπῖα ἴο {ἢ 58 Π16 
ἰπϊησ, ΒΕ ἰῃς ἰάφα 15. ΞΡ Ὺ ἰπδὲ οὗὨ πχοίΐοη αἰορρ' α ρίνενι {πὸ απὰ 
ἐοιυαγς α ρίνοι ῥοῖπέ; 1 [5 ροϊηξ 15 ποῖ Ἰοοαὶ, {πδὺ θοίῃ σοῖὴβ ἴο τηβδῃ 
“ἴη [Π6 ψγὰῪ οἵ᾽ οἵ “τῃγτουρἢ.᾽ 

1. 54. θεῖν δρόμῳ, “ἴο τιη γε, 10. “αἱ ἃ τυ ιη. Τῇ δᾶάϊίοη οὗ ἃ ψοτὰ 
οὗ σἰτηῖ]ατ τηοαηϊησ δα ἀϑ ἔοτος ἴο {Π6 νευῦ ; (ῃπ5 φόβον φοβεῖσθαι, " ἴο ΒΕ 
50ΥΓ6 αἰτεῖ. (. ἰῃ8 1,κἴ, δεγϑὲγι σΗΥΥΘΥΘ. 

]. 50. οὐδὲ---οὐδεὶς---οὐδέν. ὙἼΤνο ΟΥ ΤΊοΥα περαίϊνεβ ἴῃ Οατεεὶς 4ο ποὲ 
τηακα δὴ αἰπγπγαίϊνε, ἃ5 ἰη ἘΠρΊ5ἢ, θαΐ ἃ βίγοηρεσ περσαϊϊνε. Τθιϑ οὐδὲ 
οὐδεὶς 15 “ποΐ δυδε α 5ἰη:ρ]6 ομβ.᾽ Ορ. 1. 141, 279 ῃ-. 1η οἷον ἘΠρΡΊ]5ἢ 
ποραίϊϊνεβ πε ἴο 6 τυ] ἰρ]| 16 {ππ|5, ἃ5 ἱπ Ομδαςεῖβ Ῥγοίορσιθ 251 
"ἼΠΕτα πᾶς (γγᾶ5 ποῖ) πὸ τηδῃ ΠΟ ΠΕΓΘ 50 υἱγίποιιϑ. 

]. γο. ὧς κυκλώσων, “ τυ ἑπιέοτιί ἴο ΘΟ] βα, 11{. " ας αδομέ ἴο 6ποῖοςθ.ὄ» 
Ὡς ΜΙ τς ἔπξ. ρατί. ἀδηοίες ἃ ῥημζῥοϑθ. 

Ἰ. γ7. κατ-ελείφθησαν. Ὀ᾿πιἰηστιίϑῃ ἐλείφθην, 151 ΔοΙ. Ρα55, οὗ λείπω, 
ἔτοῖὴ ἐλήφθην, τ5ῖ ΔοΥ. Ρα55. οὗ λαμβάνω. 

Ἰ.. γο. Νοίϊος [ῃ6 ἀὐβέογίοαὶ ῥγεϑοηίς ἐλαύνει, παίει, τιτρώσκει, ταατκίησ 
1Π6 τα ρι ἀιγ νι νΠ]οἢ 411 {Π|5 νγὰβ ἄοηθ. ΝΠ {Πἰς γαϑῃ δοὶ οἵ Ουσιιβ 
ΠΟΙΏΡατα {Π6 οοπάποί οἵ Ῥεϊορίάᾳ5 αἱ {π8Ὸ Ῥαίι16 οἵ Ογποβοερῃαΐαβ, 8. σ. 



120 ΝΟΤΕ 5. δες - 

3264, “ΜΠ εη, εηταρεᾶ δὲ 86 βἰρῃϊ οἵ ἢἷ5 μαϊθᾶ Ἔπειῖν, ΑἸοχαπάᾶεσ οἵ ῬΠεγαθ, 
ἢδ τυβῃθᾶ ἀροὴ ΠΪπι, πᾶ ἴῃ πι85 τηδί ἢΪ5 ἀβαίῃ (Ρ]αΐατοὶ, 116 οὗ Ρεϊο- 
ΡΙ 445). - 

1. 82. ὃ μὲν οὖν Κῦρὸς, “ΟΥγτγιι5, ας τῦὸ8 καυνὸ βαϊά. ὍΤΠδ μὲν οσοηίΐΓακίβ 
Κῦρος ΜΙ οἱ δὲ βάρβαροι ἴο]]ονγίησ, (Π6 οὖν, “(Πεη᾿᾿ οΥ “ἴῃ αδοῖ, (οΡ. 1. 
6 π.) τείδιβ θαοκ ἰο ψῇῃαΐ μα5 Ῥεεξὴ [πἰ τεϊαίεᾶ. Μὲν την οἴΐζδθῃ 6 
{ταηϑ]αἰθα “νΒ1Π6᾽ οΥ “ νΒετθαβ. 

1. 91. ἤσθοντο. Τ᾿ πε πρ 58 ἠσθόμην, 2ηἃ δΔοτ. οὗ αἰσθάνομαι, “1 Ρετ- 

οεἶνε, ἴτοιῃ ἥσθην, τϑοῖ ΔοΓ, Ρᾶ55. οἵ ἥδομαι, “1 τὴ ρ᾽εαβεά. 
1. 99. ἔστησαν, 3τὰ Ρ]. οἵ ἔστην, Ἰπίταῃδβ., ἀπά ἱπαταίοσα {Π6 2πά δου. 

οἵ ἵστημι. ΤΠ βαῖὴθ ὑνοτά τηϊρῃΐ α150 θ6 {πῈῸὸ 3τὰ Η]. οὗ ἔστησα, ἴῃς 
1ϑἰ δου. οἵ ἵστημι, ἀπ ψου]ὰ με τηθαῃ “ {Πεὺ ρ]δοβά. ἴῃ ἵστημι {πε 
2η δου. απᾷᾶ {π6 ρετγί. ἢ {Π6 Ρ]αρεγί, ἀγα ᾿πἰγαηβιτῖνθ, [Π6 οἴου θηβε5 
ΔΘ {δ 51{|ν6. 

λόφος, ΡτΟΡΑΡΙΥ δὴ δτίϊἤοϊα] ποιπά, ἃ5 {ΠῈγα ἀγα πὸ παίαταὶ ἢΪ}5 οα 

1ῃ6 Βαρυ]οηίΐδη Ρ]αΐη. 
1. 1τορ. ἀνὰ κράτος. 866 ποίβ οῃ ]. 5. 
ἐν τούτῳ, 55. χρόνῳ. (. ποίβ οἢ ἐκ τούτου, 1. 85. 
1. τοϑ. τεθνηκότα, “ ἐλαὶ ἢ τυας ἀεαα.᾽ ΤὍῃὲ ατεξεκβ πβεᾶ {π6 ρατγίϊοῖρ]ε 

αἴζου νετθβ οὗ Κπονίηρ, δε] ησ,, ρεγοαϊνίησ, δἀηα (π6 {κ6, ἴο Ἔβχρῦεββ {Π6 
οὶ Κπονῃ οΥ [εἰῖ. [Ι͂ῃ [δἴη τ νου] 6 πεβοίθραγιέ δι41)1 Ἡ ΟΥ̓ Γ{ε14771. 6556 
(αοοιι5. δηᾶ ἰηῆη.). [Οἷδα νῖῖῃ [Π6 ἐρῶν. ταθαηβ “1 Κηονν λοῖυ ἴο, 45 
οἷξα ζῆν, “1 Κηον μον ἰο [ἰνα.᾽} 

1. 118. ὡρμήσαντο, “ λαά Ξἰατίεα. ΤὍὙῃ6 Οτεεῖς δοιῖϊδὲ ἰῇ ἃ 1ἴπο νυ" 
βεηΐθῃςβ τηπβί οἴζεβη θ6 τεπάδγεα Όγ {π6 ἘΠ ΟΊ 5 ρἰπρετγίεοι. ΗΠ ετα αἸὰ5 
Δ Ῥγοοὶθθ νου] αν, “ Ατίδοιβ ἐβ δὲ {ῃ6 βίαίζοη, γνμΈ πο γε βέαχίεα 

γεβίεγάαυ ;᾿ {μ8 Οτγεαὶς Πἰβίογίαη, στϑρουίίησ {πεῖγ τγοτάβ, Κεαρβ {ΠῸῈ 
δοτῖϑὶ “ βἰαγτίθα, ψΏΘΙΘ ΜὝὈῸ 5ῃοι] δ]ΐοσ ᾿ξ ἴο “ λα εἰαγίβα. Ὁ. 1. 
254. 

1.125. εἶπον ὅτι κελεύει, “(Παὶ (ῃς Κίησ σογιριαπαοα,᾽ ἘῸΓ ὅτι 

ἰηἰτοάσυοίησ ἃ αἰγεοὶ ΞΡΘθοῆ, 5686 ποίβ οἡ ὅτι βασιλεὺς προΞ-έρχεται, 
}εν»5. 

1. 128. ἤρετο. Ὅρ.]1. 314 η. 
1. 132. σώζεσθαι, τηϊ441]6 γοϊςα, “ ἴο βαγα γοιιγβοῖυοε." 
1.135. πλείονος ἄξιοι, “τηοτα ναϊμαδΙο," 111. “ νγοσίη τηογθ, πλείονος 

(οοτηραγαίϊνα οὗ πολλοῦ) Ῥείπρ' [Π6 σεη. οἵ ριῖςσβ. Τὴβ ρῆτγαβε πολλοῦ 
ἄξιος ΤΑΥ͂ σΘΠΘΙΆΠΥ 6 ἰγαηβὶαίεα ὈῪ ομδ νγοζά, “ ναϊιαθ] 6, “ βογν σθαθ]ς, 
ΟΥ “ἀδεία] ; ͵ 

Ἰ. 142. εἴπατε, {Π6 ἱπηρετγαίϊνε οὗ εἶπα, 1ϑὲ ἀοτ, ΤῊ 2» δου. εἶπον ἰ5 
ΤΊΟΓΘ ΘΟΙΩΠΊΟΠΪΥ τι564, 

Ι. 144. ταὐτὰ ἅπερ, “6 5α1η6 ας, 1,αἱ.. ἐαάοηι φμαθ. Ορ. 1. 275 π. 

ἴον {πΠ6 ἀϊδγεποα Ὀείννεεη ταὐτὰ «ηὰ ταῦτα. 
1. 140. ᾿Ἀαπηθαρευ ἐπαΐ μένουσιν τᾶν Ὀ6 ἀπηοίῃοι ρατί οἵ {π8 νεῖ, 



7. ΔΕΟΊΝΝΙΝΟ ΟΣ ΤῊΣ ΚΕΤΚΕΑΤΥ, 121 

Ῥεβίἄθς (ῃ6 3τὰ Ρ]. ῥσεβ. ἱπᾶϊς, 80. αἷ5ο ἀπιοῦσι ἀῃηὰ προ-ϊοῦσιν ἵπ (Π6 
ποχί Ἰἰη6. 

Ἰ. 158. εἵποντο, ἱπηροτγί. οὗ ἕπ-ομαι, ΚΙ (ΟἸΤονν.᾽ ΤΠ απρτηεηΐ εἰ ται κϑ 

ἃ Ἰοβὲ Ἰδίίεσ, νυ ῖο τααρρθαγβθ ἴῃ 1αΐ, "ἐβητ-ποτ. ΤΙβιηρτ 5 {Π|5 [γοτὴ 
εἶπ-ον, 2π4 ΔοΙ, το Π βίεπὶ ἐπ᾿ (ργα5. φημὶ), “1 βαγ. 

ΠΑΡ ΤΉΗ, 11, 

ΒΙΟΓΝΝΙΝΟ ΟἿ ΤῊΝ ΒΕΤΚΈΕΑΤ. 

1.11. κήρυκας περὶ σπονδῶν, 55. λέγειν (1. 15). ὙΤμιβ5 νὰ βαυ, “1 
φατη6 αδοιέ 50 δηᾷᾶ 50,᾿ ἱ. 6. " ἴο ῥα ἀθοιί {ι.᾿ 

1. 13. κηρύκων. ΤΠ ρεη. οὗ (ἢ6 Ρείβοῃ αἰΐεγ ἀκούσας, " αἰίεγ Πεαγίησ 
[1Πεἰγ βιαιετηβηίβ ἴσου] {πΠ6 Παγα ]45.᾽ (ρ. 11. 43 πη. 

Ι. 15. ἄριστον. ΤΗΪΐβ ταϊὶρῃὶ θῈ (1) ἄριστον, “ Ὀγεακίαβί, (2) ἄριστον 
πεῖ, οὗ ἄριστος, " Ὀεδί. ὍΠῃα 5επβε ἀβοϊ 65. 

Ἰ. 22. ὀπισθο-φυλακῶν, ῥτε5. ρατί. οἵ ὀπισθο-φυλακέω. (οπιροιηα5 
ποῖ τηδάβ ψἱἢ Ῥγαροϑιοηβ ἀγα ουπηθα ἔγοπὶ ποι ΔΓΕ αΥ δοριῤῥοιιαΩ, 
Δ Πα ρϑπογα νυ ἐπά ἴῃ τέω. ὙΠι5 ὀπισθο-φυλακέω σομγε5. ἔγομῃ {Π6 ποῖῃ 
ὀπισθο-φύλαξ, ναυ-μαχέω ἴτομη ναυ-μάχος, εἰς, ῬΓΘΡΟΒΙΓΙΟη5 ἀ5ΈΔΠΥ ἰΟΓΤὴ 
σοΙρΡουη5 νυν ἢ [Π6 5ἰ τ ρ]8 νεγθ5, ἃ5 κατα-φυλάσσω, προΞ-μάχομαι. 

1. 26. ἐπεστάτει. ΤῊ 15 Τοσπηδα ἴγοτα {πῸ ποιη ἐπιστάτης, ΜΥὨΪΟΝ 15 
Αἰτθοααν οοιηρουηαεᾶ ; 50 Ρεϊπρ' Τογπιβα ἔγοτη ἃ ποῖ ἰΐ δηαϑ ἴῃ -ἔω (566 
{Π6 1αβὲ ποίθ). ᾿Εφείστημι ἰ5 [Π6 σοηροιπηᾶ οἵ ἐπὶ ἀηὰ ἵστημι. 

1. 28. ἔπαιε, ἱτηρετῖ, “6 τυομἰα 51 ὙΚα μἰπη, 1. 6. ἃ5. οἴἴζεη δ5 ἴμεῖα νγὰϑ 

οσοσαβίοη ἴο 40 50. 
1. 22. καί, “415ο᾽ (45 νγ6 1} ἂ5 (6 γοῦηροῦ τη6η). Βειναγθ οὗ ἰγϑῃβ] αἰ ηρ' 

καὶ ὈΥ “ ἀηα,᾽ τὐλερι ἐὲ 065 τοὲ σοιῤὶθ τυογα5 ΟΥ̓ δεγιέθηιοε5. 1{ 80 ἰγδηβἰαἰβα 
μετα ᾿ξ ψγου]ἃ σοαΡ]6 προΞ-ελάμβανον ΜΊΙ ἑώρων, ἀηα πιαῖκα 1 σονεγηεά 
ὈΥ ἐπεὶ, {πτ|ι5 Ἰδανίησ {Π6 βεηΐίθηοβ τυϊμομέ αν ῥγίποίβαὶ νογῦ, ΜΏΪΟΗ 
ψγΟσἃ τη κα ποηβεηβθ, (. 1. 21 ἢ. 

1. 26. ἐγκέφαλον, (Π6 ΡῬατέ [ψτπἰπ ἰῃ6 κεφαλὴ οἵ “ Πεδά ἢ, ἱ. 6. {π6ὲ 
ΚΟΑΡΡαρθ᾽ (45 1ἰ 15 04 1164) οὗ {π6 Ραϊτη-ἰτεα ; ἃ βοτί οἵ Ριὰ δὲ {πε ἰορ οἵ 
ἴῃς ἵτεα, σοηἰαϊηίησ {Π6 τυἀϊμηεπίβ οὗ 115 Γαΐ αγα ἰθανεβ, αποοβαα ἴῃ (ἢ6 

[οοί-ϑίαῖκα οὗ {π6 δοίιια] ἰεανεβ, ΤΠῖβ ρατὶ νγαὰβ δ 1}0]6 ἃ5. γνγν6Ὲ}}] 45 (ἢ68 
{παῖς οὐ ἀαίαβ, 

Ἰ. 41. γείτων, “4 πεῖρῃθοιτ,, 45 βαίγαρ οἵ (8 νγνεϑδὶ ὑοαϑὶ οἵ Αβια 
Μίποσ, 



122 ΝΟ ἘΠΕ, 

1. 42. ἡτούμην, ἱπιρετῇ, τηϊᾷ, οὗ αἰτέω,. [ΟἾΞεσνα ἐμαὶ αἰτέω 15. ΧΙ ἀ5- 
Ὧν α τιϊησ, ἐρωτάω, “1 τϑὶς α φιεϑρίϊονι.᾽ 

1. 44. ἕξειν μοι χάριν, “»01}}} [Πδὴκ πι6.᾽ Ἔχειν χάριν, "ἴο Παγθ᾽ ΟΥ. 
ε[δ6] σταιίἰπᾶ6.᾽ 1,4ἴ. λαδεῦθ ργαίΐαηι. 

1. δο. ἐν ἀπόροις, πδαῖ. Ρ]υΓ. δα]. υϑεὰ ϑυθϑίδηιίνεὶν, “ ἰη αἰ Πῆοα]- 
165.᾿ 

Ι. 55. ἀμύνειν ἱπ {π6 δοίϊνα 5. "ἴο τγατὰ οὔ ἃ {πΐηρ, δ5 ἀμύνειν κακόν 
τινι. ὙΠ6 τηἱά]ς ἀμύνεσθαι 15" ἴο ψατὰ οΠ δὴ ΘηθιΩΥ “οηι Ομεβαὶ, 50 
ΘΘΠΘΙΑΠΥ͂ ἴο “ 2ιιγῖο κ᾽ Δ. ΘΠΘΓΊΥ, Μ] δος. οὗὨ Ρεσξοῃ, 85 Πεσθ, 

]. 57. μενόντων τηϊσῃξ 6 (1) σεη. ρίαγ. οὗ ραγίοῖρὶθ, (2) 3τὰ ρεύβοπ 
Ρίαγ. ἱπηρογαῖϊνθα ὍΤη6 ββηβα ἀθοϊάθβ. 

Ι. ὅο. ἦ μῆν, “Ϊπ ὙΘΙῪ {ταῖῃ, ἀϑεὰ Ὀεΐοστε {ῃ6 τψογάβ οἵ ἃ ϑβοϊειηῃ 
οἝίἢ. 

1. 6γ. ἐπειδάν -- ἐπειδὴ ἂν, “45 ΞΟΟη δ5.᾽ (οιηροπηᾶβ οὗ ἂν (45 ὅταν, 
ἐπειδὰν, ἐὰν, εἴς.) ἴαΚα (ῃ6 ΞΡ] ποῖϊνα ; ἢ {π6 δοτῖσὲ ἔμεν μανα {Π8 

ἴοτοβ οὗ "5384}1} μανβϑ.ὕὄ Ά 
1. 7γ2. μὴ οὐ πιστὸς εἴη, “Ιε5ὲ ΒΘ Ξῃουϊὰ 6 Κιέλιοες. ὙΠῸ οὐ Ὀεϊοηρϑ 

ἴο πιστὸς, οὐ-πιστὸς Ὀεὶπρ' ἐαιιίνα]εηΐ ἰο ἄπιστος. 
1. γ5. δόξομεν, “ἯγὙὸ 584}} δὲ ἐκοιρλί,᾽ 1ἰϊ. “νγα 5841} βθεῖη. ἡ ὙὍΤδδ ρεῖ- 

50η4] νει δοκέω τηδδη5 (1) “1 {π1ηἸς,᾿ (2) “1 5βϑϑιω, ἱ. 6. “1 αι ᾿Ἐμουρπῖ. 
παρὰ τὰς σπονδάς, “ σοπίγαγΥ ἴο (ῃ6 ἐπιιοα. Παρὰ, " ΌῪ [Ππ 5146 οἱ 

οἴζεη ψ ἢ δος., ΤΏ 685 " ρΡαββϑίησ Ὀγ,᾽ " σοίηρ Βεβίάβ {ῃ8 τηᾶτκ, “πεσϊθοί- 
ἴησ᾿ ΟΓΥ “ἰΓΑΠΘρΤΘββιησ, ΠΘΠΟΒ “ ΠΟΠΙΓΑΓΥ ἴο. 

ἔπειτα, “ [Π6η ᾿ ΟΥ “δίζεγ (ῃ15.᾽ ὈΙβεϊηστίςῃ ΠῸΠι ἐπεὶ, “με. 
1. γ7. λελείψεται, “Ψἴ1} παν Ῥεεη εἴ, 1. 6. “νγε 5848}1 λαυδ πὸ ἔτ επὰ 

ἰοῦ ὙΠδ ραυ]ο-ροϑβί Γπἴατγθ, οὐ Γαςυγα-ραγίδοξ, ᾿τρ} 165 {Πδς [Π6 δοίίοῃ οσ 
δυνθηΐ τοὴϊ δθ φοριῤ᾽ οί αἱ α δμίηγο {πιθ6. Ἡοτα {Π6 ἰάδα ἰ5, ὑγμεη {μαὶ 
Εἰπὴ6 σοχη65, τῦὸ ἐπαὶϊ Ξηκα ομγεοῖνος πὶτῃουὶ ἔτ θη. 

1. 85. ποιῆσαι τὰ πιστὰ ἄπιστα, [1{. “ἴο τπακα Ηἷ5 (αἰ ἃ] ἐπΐπρϑ 
[αἰ }]655,᾿ 1. 6. " [(Α 5 ἔν ἢἰβ ριεάρες, 

1,91. ἐφυλάττοντο ἀλλήλους, “Κερὲ οἡ {πεῖὶγ σιατὰ αραϊηξεὲ Ἔδοῖ 
οἴμετ,᾽ Τῇδ δοῖ, φυλάττειν ἰ5 “ἴο σιιατά ᾿ ΟΥ “ ΡῬτοίεοϊ ̓  δηγοηβ (1.8., 
εανεγθ αἰϊοιῖ), (6 ταϊά, φυλάττεσθαι ἰ5 “ ἴο σιιατὰ ογιοεοῖ  ἀραϊηβε ̓  ΔῆγΟΠ6 
(1,41. σανεῦδ αἰϊᾳι!61)). 

Ἰ. 92. τὸ Μηδίας τεῖχος, “(6 νγ81}} οὗ Μεάϊα,᾽ 5ο οδἹἹεά θεοδιβα ᾿ξ νγαβ 
ΡῈ το ΚΕεΡ [86 Μεάεβ ουὖἕ οἵ Βαθυϊ]οηΐα (50 {μς “" Ρ  οἰβ᾽ ὟὟ 41} νγὰβ ἰο 
Ῥτενθηξ ἱπουτβίοηβ οὗ {(ῃ6 Ῥίοἰ5) : 566 ὁορροβίίβ ρβαρεὲ. Τὴ νγ8}} οἵ Μεᾶϊαᾳ 
γγᾶ5 βἰἐπαθὰ ἀθουξ τοὺ τηῖ]65 Ν.Υ. οὗ Βαθυίοη, ἀπὰ τααϑβὲ οὐ σίπαιγ αν 
εχίεπάβα ἔγομι (ῃ6 Τίρτίβ ἴο {Π6 ΕὈΡἨτγαίες ; θαξ δὲ [Πἷ5 ἔἰτηθ ἴΠ6 8 τγαβ 
ἃ Ποηβίἀθγαθ]6 σὰρ ἴῃ (Π6 νγὰ]] αδἱ (η6 νψεβίετη οὐ ΕπῸΡρἤγαίες εἐπά. 
Τί βθαρἤδγηθθ πιυβὶ {Πουθίογα Πᾶνα ἤτϑὲ Ἰδὰ {Π6 ασεεκϑ βου βἰχίν ταὶ 85 
Ιη ἃ Βοπιεναγᾷ (ΟΥ̓ πουίῃ-νν θβίθυ! νυ) αἀϊγεοίίοη, τῃσοιρὴ (Πἷθ σὰρ ἴο 1Π6 
πογίΐ βἰάβ οὗ 16 νγχὰ}], [ἢθπ πᾶνε Ῥσοιρῃξ {δ πὶ Ῥαοῖ ἑὰγομρὰ ἴῃ 6 νχγα]] 
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ἱπὶο Βαδυ]οηΐα ἀσαὶπ (εἴσω τοῦ τείχουΞ), απᾶ Ἰαϑι}νῪ δὰ ἰπθτὰ ἀροὺῦὶ 
ἔνγθη γ- ΟἿ τη 1165 δασισαγ ἴο Θ᾽(αο6 οἡ {Π6 Τίρτιϑ ᾽, 

Ἰ, 98. ὄνομα, “ΌΥ παπιθ, μ6 δοςοιιβ. οὗ τεβρεοῖ, Οδεηαθ ὑοῦ] ΡῈ οἡ 
1Π68 γίρὰέ οὐ νγεϑὲ Ῥδὴκ οὗ ἴΠ6 ΤΊρτίβ, βίηοα ἴἃ γγχὰβ ἰῃ6 ορροβὶίβ 5ἰάβ ἴο 
1η6 ατβεῖκβ, ῆοῸ σοΘ τηδιοῃϊηρ ποιίῃυνατάς, ἢ [Π6 τίνοσ οἡ {Πεῖτγ 
6, 

Ἰ, τοο. Ζαπάταν (οΥ Ζαβάταν) ποταμόν, πον {πΠ6 ατεαὶ ΖαΡ, οὐ ὕρρεγ 
ΖαὉ, οπα οὗ [Π8 ομϊεῖ ἐπ αΐασίεϑ οἵ {πῸ ΤΊρτίὶβ οἡ {ῃ6 δαϑβί. 

Ἴ. τος. μὴ ἀδικήσειν ἀερεηάθ οἡ ὅρκους, “ οαἴῃ5 ποῖ ἴο ἱπ͵ατα, ἱ. 6. 
“οαςἢς ἰΠαξ νγα ν}1}} ποῖ ἱπ]ατα, 

Ι, τού. φυλαττόμενον, " σιιατάϊησ ἀσαϊηςί.᾽ 866 ποία οη 11Π6 01. 

1. τοϑ, διδάξων, {π6 πιξ. ρατί, ἀεποιϊπσ' ΡΌΓΡΟΞΘ, “ὁ 5ῃονν γοῦ. 
Ἰ. ττο. ἐν τῷ παρόντι [χρόνῳ], " αἱ (ῃ6 ρῥτεϑβεπὲξ {ἰτης, 
Ἰ. 112. πᾶσα ὁδός, “ευεγν τοδά, πᾶσα ἣ ὅδός, (πεχί 11η6}), “411 [Π6 

το, 1. 6. "ΟἿΓ τυλοῖο ᾿ἰπ6 οὗ τῃηδτοῇ. 

1 ΤῊΪς ἰδεπίῆες Μηδίαβ τεῖχος ΜΊ 16 Ὑ741}1 οὗ ΝΙπιτουά, βαἱά ἴο Πᾶγβ 
Ὀεξη οτὶρίπα!Υ 1} ὈγῪ ΝΙΠπηγοά, αραϊπϑὲ 1ῃ6 Νίπενῖθ ἱπνδάεις το ΠῸ 
ποτίῃ. Αποῖπεγ νίενν ἰ5 τῃδὲ [Π6 “ΝΥ 411 οὐ Μεάϊδ᾽ νν5. ἃ ἰοπρ' ΨΑΥ βουτῇ οὗ 
τῆϊς, θεΐνγεθη Ουπαχα ἀπά Βαδῦγυίοη, δηὰ τπαΐ ϑιζέδοθ νγᾶ5 τπηποῇ ἰόντ ἄοννῃ 
τηε Τίρτίς 1Π84π ἴδ ἰ5 ρἰδοεά ἴῃ {π6 αῦονε πὰρ. [Ἃ«σκ τῃϊ5. οὰβε, της ατεεκς 
Μοῦ Πᾶνα ραϑϑεά ΟἿΪΥ οοθ [ἤτοι σῇ 1Π 6 νγ4]}, ἔγοπι [Π6 ποτίῃ, 50 5 ἴο ρεῖ 
“Ἰηβ᾽ Ἂς, 1.6. οἡ [ἢ βου ἢ ςἰάδ, οὗ {ϊ, 



[24 ΝΟΤΕΒ, 

1. 113. διὰ σκότους, “Τπτουρἢ ἀαγκησϑα," ἱ. 6. “ ἀποογίαϊη, α9 γγ6 βᾶγ 

“[1ο 6 ἐπ ἐλ ἀαγκ᾽ αϑουξ ἃ ἰπϊησ. [σκύτος 'ἴπ Χεηορμοη ἴ5 βσΈπογα  ν 
ἀεοϊηρδά ἰκ6 τεῖχος ψἱ σεηϊ να σκότους. Τὶ 15 4150 ἀθο!ποᾶ {κ6 λόγος 
ὙΠ σεη. σκότου. 

1. 118. τότε, Ι (Πδη᾿ (1. 6. δ {πΠ6 τἰτηβ ψῃεη 1 Ἰοἰπεα Ουτσιιβ, βεα ἴ. 26) 
«ἀεοῖγοα δας. .᾽ 

11. 123, 4. Τα ἤτβὲ καί τηλυ Ὀὲ ἰγδηβϑὶαίβα “ευθη,᾿ ἱπιρ  γ]ΠΡ᾽ ΠΊΔΗΥ͂ 
τϑαβοηϑ ἴο Πορα; [ῃ6 βεοοπά καί ἰ5 “ α͵5ο, ἱ. 6. “(ῃδὲ γοῖι αἷβοὸ ν0}}} υυῖβῃ 
ἴο Β6 οὔκ ἔπθηά᾽ [45 τῦὲ υγῖβῃ ἰο 6 γοιτ5]. 866 ποίβ οῃ ]. 32. 

1. 128. τῆς χάριτος ἣν ἔχοιμεν. Χάριν ἔχειν τηξαης “ἴεεὶ σταιπάς.᾿ 
566 ποίβ οἡ ]. 44. 

1. 129. Ηετε δ5 ἴῃ 1. 83 [Π6 μέν εἸηρἢαδϑβίβες (ἢς βυθ]οος ΟἸεασγοῆιβ 5 
ΟΡΡοξεᾷ ἰο Τίβϑαρβεγπεβ, (ῃ6 οὖν τείειβ Ῥαοῖς ἴο ψνμδΐ ᾿αβ θεεη τσεϊαΐε 
Βείοσθ. “80 ψ 8116 ΟἸδάσγομι.... οὗ 

1. 131. ἀλλά, " νιε]}.᾿ ΤῊε ἴά64 ἰ5 --ττ ἐλοιιρῖ 1 ἀτὰ οἱδα ἴο ἢθαγ γοιι ἰαἱκ 
{Ππ|5, γε 1 ψ1}} 5ῃονγ γοῖι [Παΐ γοι πᾶνε πὸ τεάβοη ἴο αἰβίγιϑβί τ|5,᾿ 

ἥδομαι ἰακες (Π6 ἀαδίϊνθ, μεῆοβ γγαὰ παν “1 δὴὶ ρ᾽βαβεά τοὐἑ νὸν 
βῤεαλὶπρ,᾽ ἴ. 6. “1ῃαξ γοῦ βρβαῖ. 

Ἰ. 132. οὐδέ, “ποΐ ενεη, ἷ. 6. “γοῖ! ΠΟ τῆογα {Πδη νγϑ.᾽ 
1. 1332. ἀπιστοίητε, (Π6 ορί. ἰπ -οίην οὗ οοπίταοίεα γνοὺς ἰς ἃ 

ΡΕουδαγ Αἰτὶς ἔογμα. ΤῈ 15 ΨὙΘΓΥ͂ σΟΙΏΤΊΟη ἴῃ (ἢ 6 εἰγισιίαῦ (ΟΡ. δοκοίη, 
λυποίη, 11. 28, 54. ἀΡον6), Ὀαὶ ἰξ 15 ποΐ 50 οἴϊξη υϑεά ἰῃ (ῃ6 15ὲ δαπά 2ν"ά 

}εγϑονι5 ῥ[ιγαὶ. 
1. 135. οἷς, “ΠῚ ΒΟ ἢ.᾿ ΟΡ βεσνς ἐῃδὲ [ῃς Οτεεῖς ἀαξῖνα σα ρρ]ἑο5 [Π6 

1 δἰΐη δο]αΐῖνα οὗ ἐρμβέγμηιθπ, ἈΠῸ [ῃ6 σεηϊῖνα ΞΌΡΡΙ 659 {Π6 [1 απ 
ΔὈϊατῖνε πηδαηίηρ “ τότ. 

Ἰ. 139. παρ-έχοιμεν ἄν, “ οου]ᾷ Τεπάετ, 
Ἰ. 141. δια-πορεύοιμεν, “πέ γοῖι! ΔοΙοβ5. Πορεύω ἱπ ἴπ6 τοί, ἰ5. “ἴο 

Ρτονἀβ ἃ ραβϑαρθ᾽ (πόροθ) ἴὉΓ ΔηΥ ΟΕ, ἷ. 6. "σαμ59 ἰὸ Ῥᾷ85; ἴῃ (86 πηϊᾷ, 
“ἴο ῥγουϊάθ ομϑϑοὶ ἢ ἃ ραββασα, ἱ. 6. ἰπίγαηβ. "ἴο ραϑ5, " πιατοῆ, εἰς, 

1. 144. οὐδὲ εἰ πάνυ ἀγαθοί, “ποῖ ενεη ἴΓ εὐεν 50 Ὀτγανβ. 
Ι. 145. πόρους πρός, “ ΠΊΕ4Π5 ἴοΓ, ἱ. 6. “νγαγϑβ οὗν 
1. 151. μοι, ποῖ “ἴο πη6, ΒΊΟΝ που] Βα πρὸς ἐμὲ, θα (ΠΠΘγΑ ΠΥ) “ν᾽ 

τηθ,᾿ ἱ. 6. "ἴο οδἱὴρο τηβ.᾿ ὍΤῊΪΒ 15 δ] δᾶ (6 δέλίσαὶ ἀαῖϊνα. 
]. 152. ὡς ἀερεπάΞ οη τῶν λεγόντων, “ἴῃοΞ6 ΨΠΟ 54Υ 1δαϊ," 
1.153. τῇ σὺν ἐμοὶ στρατιᾷ. Ορ. 1. 1ο9 ἢ. 
]. 159. μετὰ ταῦτα. (ρ.1. 128 πη. 
Ἰ. τύᾳ. οἱ δὲ πάντες, εἰς. Ηδξετα πάντες ἰ5 Δπ αῤῥοείήΐονι νἸτῃ οἱ, ποῖ 

ἷἰ5 ποΐ 1η6 ἁτίϊοϊθ Βαϊ ἃ Ρσοποιη,--- ἐπον αἰ ποῖ αἰἱϊ σοπηθ. 
Ι. 170. ἔχει τὴν δίκην, “ας ἀϊΐς [πι5ὲ ρα Πἰϑηπηθηΐ,᾿ {τι “ἐλ ΡαπἰΞἩπιοπὶ 

[νῃϊοῃ ἢ6 ἀδϑογνε9). ὉΤῆδ ἁτγίϊοϊα ἴῃ ατεεῖς ἰβ οἴδη ϑϑᾶ [ῸὉΓ ἃ ροϑϑθο- 
βῖνθ ὑγοποῖπ, (ρ. 1. 15. π. Οθβεῖνε (ἢ νγασυ ἰογιη οἵ Χεπορθοη 5 
Δήβογ, [16 στρα ]]ν πηθαης “ανβη βυ ρροβίηρσ ΟἸβασοιις ἀδθεγνε μἷβ ἀθαίῃ, 
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νοΐ, δοοοτάϊπρ' ἴο γΟυΓ οὐ 5ῃοννηρ, ῬΤΟΧΘπτῖιβ αηα Μοποη ϑΠοι]ὰ σΟΠης 
Ῥαοκ. 

1. 175. ἀν-ἤχθησαν, “νγεῖα ἰακϑὴ τ, ἱ. 6. ἰο ἰῃς Κἰηρ᾽β οουτί, (ρ. 
Ἐ ἡ ἢ. 

1. 18ο. καὶ γὰρ δή, “(τ ἐπ γαοί,᾿ ΟΥ̓ “ἴῃ ῥγοοῦ οἵ (15. ὙὍ|α δὴ 5ῇοννθ 
{παι ναὶ ἰ5 ροίησ ἰο 6 βαϊᾷ δογγἔγτις ἴῃ 6 Ῥγανίοιιβ δϑϑογίίοη {Παὶ 

ΟἸΘατοτι5 ννὰβ “ΥΕΙΥ ΟΠ οὗ νγαγ. 
1. 181, ὑπηρέτει (πη ροτγίδοί), “ οογι ἐγ οα ἴο 5οτνα.ἢ 
Ἰ. 1832. Θρᾷκες, ἱ. 6. οἡ ἴῃς Ἡ]]οσροπί. Ορ. 1. 30. 
Ι. 185. Ἰσθμοῦ, ἱ. 6. [Π6 ἰδίῃτηι5. οὗ Οοτίπιῃ. Ηδς ρῥγόθδθὶν Παά ἴο 

ἰουοῖ {Πδτα ἴο ἰδ κα ὉΡ βοιῆθ οὗ {πε 411165 οἵ ϑρατία. 
1. 187. ἐθανατώθη, “ νγα5 σογαθ1»1164] ἴο ἀδα..᾽ Θανατόω τιϑιι4 1} τ δὴ 5 

“Ἱ δὲ 1Ιο ἄβαϊῃ, 11{. 1 σαΐξο ἀδαῖμ᾽ ἴο δῆγοπθ. [δ ειθβ ἴῃ -όω ἀετῖνεά 
(γοτὴ {Π|6 βίετηβ οἵ ποῖη5 τηθδῃ ἴο οδιϊδα Οὐ πιαΐτα βοιηθίίηρ, 45 δουλ-όω 
(οπα δοῦλο), “1 τηαΐδ ΟΠ ἃ βἶανα, πολεμ-όω (πόλεμος, “1 σαιι56 ἰ0 

θα αἱ νγαγ, ἱ. 6. "τα κα μοϑβίὶ]α. 
11. 188-101. 8566 (6 δοοοιπὶ ἴῃ 1. 25--20. 
1. 101. οὕτω μὲν οὖν, “(Ππ|5 ας τῦὸ Πανό εαἰά ὙὍὙΠὲ μὲν ῬΙΕΡΑΙΘΟ5. [ῸΓ 

{Π6 δὲ τυ ἢ ΤΌ]]ονγβ, “ποῖ ομΪν Τοπᾶ οὗἉ νγὰσ Βαϊ ἃ σοοᾶ σοτητηδηάᾶεγ, 
Ἰ, 103. εἰς, “ἘΠ σϑίδσθηος ἰο,᾽ οὐ "45 τερατγάσβ. 
ἄρχειν ἢ σεη. οὗ ρείβοι, “ ἰο τστα]ς. 
Ἰ. 1095. ἐμ-ποιῆσαι, εἰς. “ἴο [Π5{1] ἱπίο {Π6 τηϊη 45. οἵ (Π6 5Ξοϊάϊθιβ, ΠΕ. 

"ἴο ῤγοάτιοθ ἵπ ἰῃθτι (Π6 ορὶπίοη {Παϊ,᾿ εἰς, 
ὡς ἀερεπᾶς οἡ τὴν γνώμην. 
1. τοῦ. ἐκ τοῦ εἶναι, “Ἶτοῖτὰ (Π6 [οἱ (παὶ Βα ναβ.. . Ορ.]. 24. 
Ἰ. 107. στυγνὸς ὁρᾷν, ᾿ι5ὲ 45 γγὙὲὰ 540 “5ίδθγῃ 10 Ἰοοῖς ἀροη, ἰ. 6. " οἵ 

βίετη σοπηίθηδησθ. [Ὁρᾶν ἱπ 1, αἰΐη ψουά θὲ “ αϑρδοίμ ἰτἰϑι 15 (ῃοί 
αϑῤῥίοογο), Ὀὰΐ {π6 ατϑεῖς ἱπβηϊεῖνα ἴδ τῆοσα ΠΘΑΙΪΥ Ταϑα 0165 (Π6 ἘΠΡΊ]5ἢ 

ἴῃ 15 ι:ι565 ἔῃδῃ (ῃ6 1 δἰΐη ἄοα5.} 
1. τοϑ8. ἡγεῖτο. Ἡγεῖσθαι, |κ6 1,αἰ. ἀμοογθ, ΤΩΔῪ τηθδῃ οἰἰΠοτ “ἰο 1εδά᾽ 

ΟΥ “ἴο μίηἸς. ΔΝΉΡη 1{ τηθδηϑ “ ἰο ᾿ϑαᾶ, 1ἰ ἰακεϑ ἃ ἀαίϊνε οἵ (8 ρείβοῃ 

Ἰεᾶ, ννμεη 1 τηθδηβ “ἴο (Π|ηἰκ,᾿ ἴτ ἴα]κο5 δοοῖιβ. δπᾶ ἱπῇῃ. 
1. 201, Τιβεϊηστίϑη ὈΥ [Π6 δοοθηΐ φυλακὰς, ἀςο. Ρ]. ἔδει. οὗ φυλακὴ, 

“αοἱ οἵ νγαϊοῃίησ, ΟΥ̓ “γαίομ᾽ ([,4[. υἱρ)]α5), ἴτοτη φύλακας, ἀοα. Ὁ]. 
τηᾶβο, οὗ φύλαξ, “τνναϊομογο᾽ (1αἰ. υἱρὶ 65). ΤῊς ψοτὰ σναγὰ ἴῃ ἘΠΡ]Ἰ5ἢ 
15 ἀῃηθίρτιουβ, πανὶ θΟΙῊ πηθαηΐηρϑ. 

Ἰ. γού. ἡδὺν τὸν τρόπον, “α Ρ]εαβαπί τηδπηογ,᾿ [ἰ{{ “ ἢΐδ ΠΊΔΠΠΕΙΓ ἃ 
Ῥἰβαβαπί (οπθὺ), ἱ. 6. [ῃ6 πηδηηοσ [ν1]0}} ἢ Παά [νγ85] ποῖ ἃ ρ᾽εαβδηΐ 
9Π6. ΤΠδ δτίϊοϊβ σοπιῖηρ θείνγεοη {ΠῸ δά]. δῃᾶ [Π6 ποῖιη τα {Π6 δά]. 
ἃ Ῥγθάϊοαΐβ ἴῃ αῤῥοκδίέϊοτε ἴο [ῆ6. ποῖιη. 1 'ὶ ψετε τὸν ἡδὺν τρόπον, ἴῃς 

ἡδὺν νγου]α Ῥ6 τηθυεὶν δὴ οῤίέλεοί οἵ τρόπον. (Ὁ. 1Ψ΄. 269 πῃ. 
Ἰ, 2ο7. δι-έκειντο, εἴο., “ΕΓ ἴο Ηἰπὶ ἐη ἐ}}6 ῥοδίέϊονι οἵ, εἴς, Διακεῖσθαι 

ποίβ 5 (Π6 ραββῖνε οἵ δια-τιθέναι, “το ῥαί Ιηἰο ἃ οοτίαϊη 5ίαία οὐ σοπα! 1 οη, 
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Ἰ. 209. φιλίᾳ, ἀαίίνε οὗ σαιιΞ6, “ ἐβγοιρἢ ἔτ πα ςῃϊρ. 
1. 210. δή 511π|5 ἘΡ ΤΠ ἡ ΠΟ]ς ἀδβογι ρίίοη, “ βυοἢ ας 7 λανυε εἰαίεα.᾽ ΤῈ 

δὲ ἴῃ ποχί 1πη6 σοηίγαβίβ ν ἢ {Π6 μὲν, 1. 6. “ἡλοιρὶ Ἦς νγᾶ5 50 βίγιοὶ δ5 ἃ 
ΠΟΙ ΔΠΘΓ, γθί ὮΘ νγὰ5 ὉΠ] Ιησ ἰο ΟΌΘΥ οἰΠοῖ5." 

ὌΠΑ ΟΝ ἐν 

ΤῊΗΒ ΜΑΝΟΗ ΤΟ ΚΟΚΘΡΘΙΒΘΤΑΝ. 

1. τ. πολλῇ δῆ. ΠΠεΙΕ δὴ ΕΠ ρΡἢΑβίϑεβ πολλῇ, “ἷπ (Πῃ6 στεαίεβε ροϑϑίδὶθ 
Ρειρι οχίεγ. 

Ι,.2. ἀθύμως εἶχον. Ἔχειν 15 οἴϊζεπ υϑοὰ ᾿ηἰταηβι νεῖν ἢ δη δᾶ- 
γε, πκὸ {πὸ 1,δ[. 56 καδογο, ΕῪ. 56 ἐγοιινεῦ, 50 ἴῃαι ἀθύμως εἶχον ἸπΎΡ}165 
186 5έαίο οἵ Ῥεΐηρ ἄθυμοι, ἱ. Ε. “ΠΕ ἡγεσα ἴῃ ἃ ἀεβροπάϊηρ εἕαίε 9 τεἱπά.᾿ 
850 εὖ ἔχειν, κακῶς ἔχειν “ἴο 6 ννε}] οἵ, “ἰο θ6 Ῥδάὶϊγ οἵ 

1..3. εἰΞ τὴν ἑσπέραν, “ἴογ {ῃ6 ανεπίηρ, 1. 6. "πσοῦρσβοιῦξ (π6 μος 
ενεβηΐϊησ. 

1. 4. ἐπὶ τὰ ὅπλα, “ἴο {πεῖγ φυατίετβ.᾽ Τῇς ἤδανυ διπὶβ (ὅπλα) ψγεσε 
ΡΠ ἴῃ οαρ ἰπ ἰτοηΐ σῇ [88 τηξη᾿5 φυδτίειβ, πεηοα τὰ ὅπλα τηξαηΐ 
“[ἢ6 ΡΙδοε ΠΕΓῈ {Π6 δυμὴ5 γγεσα ρ1]16α. 

1. 5. ἐτύγχανεν ὦν, 11. “Βαρρεηεᾶ Ῥεΐηρσ, '. 6. “μΒαρρεηβᾷ ἐο δε," " νγαᾶβ αἱ 
ἐλ ἐἰτπ6.᾽ 

1. 6. πόθου πατρίδων, οδ]εοϊίνα σοηλίῖνε, “τεστεί ἴοσ {πεῖν ἐδ μετ] απάβ. 
1. γ. μήποτε, “πὲ με ψου]ὰ πενετῖ. 
1. 8. μὲν δηῆ. (ρ. 111. ΖΣιο ῃ. Τῇδβ δὴ 515 ἘΡ {πΠ6 Ραγασταρῃ, ννμ1}6 

1{π6 μὲν σοῃίγαϑί5 ὙΠ ἣν δέ τις 1 {Π6 πεχί βεοίϊοη. 
οὕτω δια-κείμενοι, “ἴῃ (Π15 βίαίε.᾽ Ορ. 111. 2ο7 η. 
]. 12. εἰ ἔλθοι, “1 Πα οατθ. ΤὍΠ6 ορίαιϊνε μασα βαῖια]5 (6 μαβὲ βῃὉ- 

αποίίνα, ἀπά (ἢς δοτῖβὲ σίνεβ [6 βεηβε οὗ “ἤδανβ ;᾿ 50 ἰῃ 1,αἰϊη ἱξ νου Ἱά 

ὈῈ “ Ρο Π]οϊξα5 οϑί, 51 νϑηίδϑθέ, 56 ἰαοίασατη ;:᾿ εἰσ. 
1. 14. Τιβεϊησυίϊθη (ῃ6 τπἰάα16 συμ-βουλεύεται, “[ἀκ85 σοῦηβεὶ ννἹ, 

ἔτοσα [ῃ6 αοἰῖνε συμ-βουλεύει (ποχί 116), “αἶνεβ ΘοῦΠ5Ε] ἴο. 
ΧΟΏΟΡΒοη Παά Ρεεη ἃ ἀΪ5εῖρ]6 οὗ μεὐζξὶ,»: ΠῸΠῚ Πὶβ νοῦ ; ϑοογαίος 

Πίτηβο!  υτοία ποίῃϊηρ, 50 γα ἀγα ἱηπἀθθίβα ἴο ᾿ἰβ ἔνγο ΡῈΡ1]5 Χεπορῆοη 
ἀμ Ρ]αίΐο ἴοῦ ψνῆαὶ σὰ Κπον οὗ πἰπι. Χαπορθοπ 5 Μοητογ αδίϊα 
(Κεμληϊβοθησεβ), ΟΥ ποΐεβ οὗ ϑοοσγδίεβ᾽ βαγίησβ, 50" ἰῃ6 ἰθδομοτβ 
Ῥτγδοίίοαὶ σοοά βεπβθ. Ρ]αίο δᾶ ἃ τεὰὶ σσαᾶβρ οἵ ρῃ]]Οβορην δπᾶ μπᾶ 
ἱπηαρσίπαίϊοη 85 Μ}Ὲ}], ἀηὰ ἴῃ ἢἷβ ἀϊδ]οσιιαθ ΟΥΓ “ ᾿ΤΩΔΡΊΠΑΓΥ σΟην σβα  ΙΟη5᾽ 
ἢ ἀερίοί5 ϑοογαίεβ. ἃ5 ἃ πιοβί 50 116 δηά Βιυχαοσοῦβ. ΔΙΡΊΊΟΙ οπ (ῃ6 
ἄςεροβί αιοβίϊοηβ οὗ ΡΕΣ]ΟΞΟΡΥ. 
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1. τγ. ἐπ-ἤρετο. ΟΡ. 11. 41 η. 
ΤΟἰβεϊηστιϊϑῃ τίνι, “το ἡγΠοπὴ ᾽ ΠΌΠΙ τινὶ, “ἴο δηγοπα. 
Ἰ, 18, ἂν θύοι, (ῃ6 ορίαἰϊνε νὰ ἂν τηαῖκαθ ἃ οοραϊίομιαὶ ταοοά, “ἰο 

ὙΠΟ πὶ ἢ6 5ῃοι]ά.᾽ 
1, το. καλῶς πρᾶξαι. ΟΡδεῖνε {παἰ πράττειν 1 δῃ αὐνεγῦ τηθδ 5 

“το Καγε; τὸ καλὸν πράττειν νγοι]α τηδδῃ “(ο ἐο ννῃαΐ 15 Πομογαῦ]α. 

1. 21. ἡτιᾷτο, ἱτηρετί. οἵ αἰτιά-ομαι, “ἴο Ὀ]απια.᾽ Το ποΐ οοπίοιμπα {Πὶ5 
ὙἸ δὴν Ρατὶ οὗ (π6 νεῖ αἰτ-έω, “1 «5]κ.᾿ 

1. 24. οὕτως, “ἴῃ {5 νγαγ.ἢ 
ἤρου ἔτοπι ἠρόμην, “1 αϑκεα. ἤρου ψου]ὰ Ὀα ἱπηροτίδοι τηϊᾶ, οὗ αἴρω, 

Τ 1 ἀρ." 
1, 28. ἐν Σάρδεσι. ϑατάϊ5 νγὰβ ἰΠε ρΙαςς ἀρροϊηἰεα ἴοσ (Π6 γεπαάθζενοιιβ 

(1. 40). 
1. 2ο. ἐπεὶ τάχιστα, “45 ΞΟΟΙ 85 ΘΥ̓ΟΓ. 
1. 31, λήξειεν, ΤΙδ Πρ 5} λήγω, 41 οεαβα, ἴτοπὶ λέγω, “1 5αγ, δῃὰ 

ἴτοιῃ λάχω 2η4 80γΓ. 510]. οὗ λαγχάνω, “1 ρεῖ Ὀγ Ιοἱ» 
Ι.,.32. Πισίδας. Ο. 1. 35 δηά ποία. 
]. 37. ἄκοντες. Τἰβεϊηστιίϑη ἄκων, “ἀπ ]Πἰηρ΄,᾿ ἴτοτα ἀκούων, “ πεατηρ. 
ὅμως, “γεὶ᾽ (1,Αἱ. “αηϊθη). Ὀ᾿δεϊπρ 5ἢ} [Π15 νγοτά τοι ὁμοίως, “Π|Κα- 

υνῖβο. 
1. 38. αἰσχυνόμενοι ψἸ ἱπῆη. “Δϑῃαπιβᾶ ἰο Ὀείγαγ," δπᾶ {πεγείοτα 

"οἱ Ὀεϊταγίησ, ἍΝ ἃ ῥΡατίϊοῖρια 1 γουἹά θ6 “ δϑῃδιηβά δἱ Ῥείϊγαγίπρ, 
γεὶ ἀοϊπρ ἴϊ. 

1. 39. εἷς, “ομε.᾿ ὈἰΞεϊπροΐϑἢ ἔτοτα εἰς, " ἱπίο. 
Ι.. 42. λαχὼν ὕπνου, “Πανίηρ σοὶ 5ογι9 5εθρ Ὕπνου 5 (Π6 ῥαγήἠίυο 

σεη., λαγχάνειν ΤηθΔΠη5 ῬΓΟΡΕΙ͂Υ “ἴο οδίαϊῃ ὈΥ ἰού, ἤδποςα φεπογαϊυ, 
“ἴο οΡίαϊπ᾽ οἵ “ἴο σεΐ ἃ 5βατζα οὗ, 

]. 44. πᾶσαν [τὴν οἰκίαν, “411 {πΠ6 ΒοιιΞε. 
1. 45. διὰ τοῦτο μέν ἰΞ Δηβνγετεά Ὀγ ὅμως δέ ἴῃ ]. 47, “ἴοΥ (15 τϑάβοῃ 
οὐ ἐπ οπθ καπά.. .. 5111] ον ἐπ οἰλεῦ παρά, εἰσ. Τῆς ροοά Ῥοϊηϊ. οὗ {π6 
ἀγεατὴ νγᾶβ ἃ Ἰ᾿ΐσῃξ βεπί ὈΥῪ Ζειβ ἴο βῃϊπθε Ἰροη Πἰπὶ ἴῃ Ηἷ5 ἀἰβίγεβϑ, 
186 δαὰ Ῥοϊηΐβ γεσγε (1) {Παξ ἴῃς ἄγβαπι οαπὴςα ἔτοτη Ζειβ ας Κίπρ', ἹΊΟἢ 
ΒΕΘΠΘα ἴο ἱπΊΡΙΥ τηϊβοηϊεῦ τόσα ἰπ6 ἀΐηρ οὗὁἨ Ῥεγϑῖα, (2) {μὲ [ῃς ἤδτηθβ 
ΔΡΡεαγεᾷ ἴο δμοΐγοῖο (ῃς. ἤουβα (λάμπεσθαι κύκλῳ), ὙΠΙΟΒ ᾿τρ]]οα {Π6 
πη ΡΟ ΟΒ5Ὶ ΒΠΠΠ Ὴ οὗ ἐβοᾶρα τοτὰ (Π6 Κιηρβ ρΡονγεσ. ΕῸΓ ὅμως ΟΡ. ]. 37 Π. 

1, 47. μὴ οὐ δύναιτο. Οὐ ροε5 ψΨΙῈ δύναιτο, “Ἰεδὲ 6 5ῃου]ᾶ ὈῈ τιη- 
4ΔὉ16.᾽ ΟΡ. οὐ-πιστὸς, 111. 72 Δηά ῃ. 

Ἰ, 52. ληφθῶμεν, ἔτοτα λαμβάνω, “ ἴο οαἰοἢ ;᾿ λειφθῶμεν σου] ΡῈ ἔτοτῃ 
λείπω, “ἴο Ιδαγε.; : 

]. 53. τὰ δεινότατα τα [π6 «οἴτπια] ἐοτίιτοβ, ὑβριζομένουβ τείετα ἰο (ῃς 

τη οοἰτοῦυ οἵ {πεὶγ βιιβδυίησϑ ΒΥ [Π6 δῃριηγ. 
1. 564. ὅπως σωσόμεθα, “πον νγα σλαὶἱ Ὅ6 'ἱπ βαίβίγ.᾽ Ὅπως ψ τ (ἢ 6 

ζαϊ, ἰη4, (0]]ονν5 νγοτβ οὗ " ςατίηρσ᾽᾽ δπά " εἤεοιϊίηρ. 
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1. 55. ὥσπερ ἐξ-όν, “45 1 1 ἼγετῈ ρόββίθ]α: ἐξὸν ἰΞ [η6 ἀδοτβ. (ποῖ {86 
ηο11.)ὺ πααΐει Ῥδγίϊοῖρὶθ οὗ (86 ἱτρεγβοηδὶ νϑῖρ ἔξ-εστι, 11ξ. “1 Ῥεὶηρ 
Ῥοββί 16. [ᾧΤῇΠηϑβ δοσῖιβ. ἱπΊρ]}165. “ {ἰπη6 ἀπτίηρ ἡ ΒΙΟΝ,᾿ πεποα {πΠῸ τ56 οἵ 
{Π656 πειΐεσ ρατίοιρ 65 Ἔχ ργεββίησ Ὑπδΐ ΠάρΡρθηβ αὐ ἐπε βαῃιθ ἐΐηιθ τοῖεμ 
βοιηθίῃϊηρσ εἶ56, 45 ἐξ-ὸν, παρ-όν; “τυλῖϊε ᾿ὰ ἰ5 Ῥοββί Ὀ]ς,᾽ δόξαν (1 δοτ. Ρατί. 
οἵ δοκεῖ), “τυίεη τὶ δα βεεπιβαᾶ σοοά᾽ (1,δ[. φιτεῦε υἱδιιηι 655). 

]. όο. ἐκαθέζοντο. Α5 (ῃε σοπηρουπηάβ καθ-έζομαι ἀπᾶ κάθ-ημαι νγετα τηποἢ 
ΤΊΟΓΙΕ ΘΟΙΏΤΩΟΠΗΪΥ τι564 ἴΠδη {Π6 πποοιηροπηάαδα νοτθ5 ἕζομαι πᾶ ἧμαι, [ΠΕ Ὺ 
οΘαβθᾶ ἴο ΡῈ τεραγάθα δ5 σοπιροπηᾶβ αἱ 411. Ηδξεπος {πε δυστηεπί ἐ νγὰ5 
ῬΙαςρᾶ δεΐογε ἴῃ6 ργεροβι(οη κατὰ, ἰηξίβαά οἵ Ὀεΐνγεαεη ἴῃ κατὰ δηά 
{ῃ6 ἕζρμαι. 

1. 61. ἐγένοντο, “ θεσαηηο, ἱ. 6. ᾿ ἀῃχοιιηίςα ἴο. 
Ἰ. 64. ἥρηντο, ΡΙΌΡ. Ρ455. οὗ αἱρέω, “1 ἰακε, Βαξ ἴπ ξεριϑθ ἴῃς ραββῖνε οἵ 

αἱρέομαι (ταϊά.}), “1 οῃοοβε.᾽ 50 ἠρέθην τηδαὴβ “1 νγαβ σλποβεπ᾿ ποῖ “1 νγὰϑ 
ἐαζειι. ὙΠ6 ρΡαϑβϑῖνε οὗ αἱρέω, “1 ἰακε,᾿ 15 ΞΌΡΡΙ!ΙΘα ΒΥ ἰεπβεβ οὗ ἁλίσκο- 
μαι, 85 ἑάλων, “1 νγαβ ἴακεη, ἑάλωκα, 1 Βαγα Ῥεεπ ἰακεη. 

1. 66. μετὰ τοῦτον, “ αἴζετ Εἰπη. (. 11. 13 η. 
1. 69. ἐπίστασθε. ΤἰΞεϊηστίϑῃ ἐπίσταμαι, 1 Κπον,᾿ ἔτοτη ἐφ-ίστημι, 

“1 ΡΙαςε προ. Ὁ ρ.]. 148 πη. 
1. 72. σὺν τοῖς ὅπλοις, 4Δ]]πάϊησ ἰο ἰῃ6 ἀετηδηά τηδᾶς Ὀγ πε Κίησ {παῖ 

1ῃ6 Οτεεκβ 5ῃου]α βασγεηδγ {ΠΕῚΓ υπΊβ, ὙΥΒΊΟἢ ἀεπιαπα {ΠεΥὺ Παα ταπιβεά 
(1. 125-135). 

1.. γ3. τὸ λοιπόν, “ἀυτίησ (ῃ6 {πΐυτε,᾿ “ἴογ 1η6 ἐαπΐατα :᾿ δοοῦβ. οὗ 
ἀυταίίοη οὗ {{π|6. 

Ἰ. γ6. παρὰ τοὺς ὅρκουΞ. Παρὰ, “" σςοπίτατγ ἰο.ἡ (Ὁ. 11. 75 π. 
1]. γρ. ἀνα-μιμνήσκω ἴδκεβ ἔνγο δοοιιβαίίνεϑ, "σε πη] πα γοι οἱ .. «ἢ 
1. 8ο. εἰδῆτε ἔτοτμῃ οἶδα : ἔδητε νγου]α ΒΕ ἔτοτα εἶδον. 
]. 81. ἀγαθοῖς, “1{ Ῥεσοτηεβ γουῦ ἴο 6 ὄγανε;᾽ ἀγαθοῖς Ὀεὶπσ {6 ἀαίϊνε 

ἴῃ ἀρροβιοη σὰ ὑμῖν, ὙΥΒΙΟΝ 5 σονεσπεαά ὈΥ προΞ-ἤκει, 5β'ποβ εἶναι 
ἴα κα (6 βᾶτὴβ σᾶβα αἰζεσγ 1 δ5 θείοτθ.Κ Ορ. Ηοχσαςε, 8αΐ. 1. 1. 19 “Ἰἰσεῖ 
[115] 6556 δεαέϊς, “ἸΠΕΥ τῆᾶὺ 6 Βαρργ. 80 αἴϊεγ ἃ. νεσ ρονεγηΐηρ' ἴΠ68 
σεηϊτῖνε νγὰ τηϊσηΐ αν, ἐδεόμην αὐτοῦ εἶναι ἀγαθοῦ, “1 Ῥεξοιισῃξ Πΐτα ἰοὸ 
θὲ Ὀγανβ.᾿ Βαϊ 5ε6 ᾿ἰπε 99. ; 

11. 81-8ς. Περσῶν... πρῶτον... ἔπειτα ὅτε ΞέρξηΞ. ὙΤΠΕ ὕνο ενεπίβ 
Ποῖα δι πἀεά ἴο ἀγα (1) (ῃ6 ἱπναβίοη οὗ ὅτεθοα ἴῃ {με {ἰπ|6 οὗ Ταγτ5 
1] γβίαβρεϑβ, επάϊηρσ ἴῃ {π6 ἀείεαϊ οὗ [Π6 Ῥεσβίαπβ δἱ δίαγαίποι, Β.σ. 400, 

(2) ἴῃς εχρεαϊίοη ἰεὰ ΌΥ Χϑυχεβ, πὸ νγὰβ ἀοίεαιϊεα αἱ ἴῃ6 Ῥαΐι]ς οἵ 
ϑαϊαηιὶς, Β.Ο. 480. 

1. 84. καί, “415ο,᾿ ποὲ “ηᾶ ;᾿ ἐνίκων ἡκῦδῳ 1ῃ6 Ρυηοῖραὶ νογρ πῃ (δε 
βεπίθηςθ. Ο. 111. 32 πῃ. 

1. 85. καὶ... καί, Πεῖε “οί... δηᾶ. 

1. 86. ἄρτι, “7}ι5ῖ πονν,᾿ ἱ. 6. δ (ῃ6 θαίς οἵ ὔμηαχα, νυν μος μαὰ θεεη 
ἴουσ ας ΠΕΔΙΙΥ ἴνγο τηοηίἢ5 ργουϊοιϑὶγ. ὅ86ς ΟΒαρ. 11. ἡ 
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Ἰ, οο. προσ-ἤκει, Βεῖα ΜΠ δοο. δηά ἰπῆη, “1 ἴθ πιιίησ ἰμαὶ γοὰ 

δῃουα θα, ΟΡ. 1. 81. 
Ι. 92. ἐν-θυμήθητε, ἱπιρεταίίνε ; ἐν-εθυμήθητε ντοιὰ ὃς ἱπαϊοαίίνα. 
Ἰ. 93. οἱ μύριοι ἱππεῖς, “ ἐλεἰγ" ἴδ (Πουβαηὰ Ποτβο, 1, “ἐλ ἰεη ἴμου- 

βδηα Βοῖβθ᾽ νυ ῃῖοῃ γε Κπονν ἴΠμεν ἤᾶνα. 
Ἰ. ο4. οἱ ποιοῦντες, “ἐλιοξ6 τῦῖο 4ο.᾽ Ὅα δτίϊοϊα ἢ ἃ Ῥατγίϊοῖ 8 -- ἃ 

τοὶ αἰῖνα Ῥσοηοιη ἀπά νεῖ. Ορ. 111. 356 π. 
γιγνήται, “5 ἀοπε. 
]. ο7. τὸ κατα-πεσεῖν, ἀοο. αἴζει φοβούμενοι. ΧοΠΟΡΠΟΙ 5 ἰ5 [Π6 Κὶπά 

οἱ Βυιϊηοτγοῖιβ ἀιριπιθηΐ ὈΥ ΠΟ ομα τηϊσῃϊ πῆακα ἃ Ομ ἸΙδυρἢ 
{Πγουρἢ 115 ἴθαῖθ. θα ΠΥ ἰῃ6 Ῥογβίδηβ ὑγεσα σοοά τίάθιβ ((υχοραεαία, 
17. 2) πο ψου]Ἱά ποί “ θε αἰταϊά οἵ {ππι}]ησ οὔτ᾽ δπὰ {πΠ6 ὅτεεκβ ϑοοῃ 
ἰοαπα {ποὺ σου] ποῖ σεῖ οἡ ψι που σαν γΥ, 566 1, 150. Υ̓μαΐ νγὰ5 
ΤΑΙ τϑαβϑισίησ νγὰ5. {Π6 αοὲ {παἰ Χοπορθοη εν άθηιν αἰ πο ἀ65ρδίγ, 
85 Πα σου] τηᾶκα ἃ 1οἷκς οἵ {πεὶγ ἴβαιϑ. 

1. 98. ἑστηκότες. Ἕστηκα τηθδη5 “1 4Πὶ 5βίαπαϊηρ.᾿ ( . 11, 99 π. 
]. 99. ἑνὶ μόνῳ, “'ῃ οη6 Ροϊηΐ δ᾽οηβ, {Κθ8 1,αἱ. 80]. οὗ τηξάβιζα. 
]. τοο. ἡμῶν, ρεη. αἰΐζεσ (ῃς πρὸ ἰῃ προ-έχουσιν, “τε Ὀείοτα 15, 

"ΒΌΡΕΓΟΥ ἴο τι5.᾿ 
Ἰ. τοι. σκέψασθε, ἀϊπεϊηστΐϑἢ τοτα ἐσκέψασθε : ςΡ. 1. 02. 
βασιλέως ἄκοντος, " ἀραἰπϑι (Π6 Κίῃρ᾽ 5. ὙΠ᾿ [,Αἰ. ἑπυΐίο γ6ρ6. 
1. τιο. ὡς, “ὙΠ (ἢς ἐγέοηέϊον οἵ, (Ὁ. 11. 70 ἡ. 
1. 113. τρις-άσμενος, ἰο 6 ἰακεη αὐνεγῥίαϊν υὶ ἢ ἐποίει. “ ΤΑτῖοο- 

εἰδά!γ᾽ τ σεγν, β᾽δα]γ. [80 τριφ-άθλιος, “νΕΙῪ ψτείομεά, τρίς- μακαρ, 
ὝὝΕΙΥ δ᾽εβί, ΟΥ, ἃ5 γγὙὰὺ ΒΟῃπΊΘ Ἰ Π]65 ΔΎ, “ἐλγίοθ Ὀ]6βί,᾽ (ρ. [ῃς [απ 
{εν [εϊὶς, εἰς. 

ἐποίει ἂν.., εἰ ἑώρα, “νου μανε ἄοπα (ῃΐς, 1ἢ μα δά ββββϑη, οἵ 

τῆοτα δοοιτγαίεϊ γ, “νοι Πᾶνα Ῥεθη (πον) ἀοίϊηρ {Π|5, 18 Π6 τύογὸ ςθεΐηρ'." 
“Τῆς ἴοι ἰοτιηβ οὗ ἃ σοπαϊἰοπ8] βεηΐεπος τα (1) “1 1ἰ 15, 11 15, (2) “1 

(ενετ) ἰἰ 6, ᾿ς νν1}} θς,᾿ (3) “1{1| ψεγα ἴο Ῥε6, 1 ψουἹά θ6,᾽ (4) “11 Βαά 
Ῥεεῃ, ἱξ νου πᾶνε Ῥεεη᾽ [θα ἰξ ἰ5 ποῖ]. ΤΠ15 ἰ5 {π6ὸ 41: ἴοπῃ, δηά 
᾿ἰπηρ]ε5. “ας {π6 Κὶπο ἄοεβ ποΐ 566 τι5 ρσερδιίηρ ἴο βείξ 8 τ᾿ πὲ ἀθονε 
να Παὰ (ες 32τὰ ἴοιπη δοίη ἂν ..., εἰ βούλοιντο, “ἢς τυονϊὰ οἷνε, εἴς.» 
1 ΠδῪ τύεγε ἐο σοηβεηΐ, εἰς. 

1. 119. ἐνθάδε Ὀεϊοπρϑβ ἴο κομισαμένοις, “" Βανίηρσ σοτηθ Ποτα.᾽ 
1.121. πρόσθεν τιτϑῖ Ὀς οτηϊἰεα ἴῃ ἰγαηβιαίίοη, 85 πρίν [Ὁ]]ονγ5. ἴῃ 

ἴῃ πεχὶ οἷαιβθβ. 8 58. ((οσ ἰπβϑίδῃοθ), 1 Ψ1}1 ποὶ ἄο 1{, Ὀεΐοσβ γοι 

Ὀοιηςβ, ἴῃ ατεεκβ οἴϊεῃ βαϊά, “1 11} ποὶ 3γϑοὲ (πρόσθεν) ἂο ἰΐ, δεΐογὁ 
(πρὶν) γοιι σοπηα. 

Ἰ. 1232. ἀπ-ολέσθαι ἄν, “{Παὲ νγε ΞΒῃου]ὰ 6 συϊηβᾶ ;" ἰῃς ἂν, “ἷπ {δαῖ 
Οαξ6,᾿ ΑΙ νγΑΥ5 ἱτη ρ]165 δη {ΐ, 50 (Παὶ “1 [Π6γ ἰοοῖκκ᾽ 15 ἱπιρ!εἀ ἴῃ λαβόντες. 

1,124. τοὺς νῦν ἄρχοντας, “ΟἿΓ γεδεγιέ ΠΟΙ ΤΠ ἀθ15. ΑΠΥ Μοτὰ οΥὐ 
ῬΟΓα5 ςουηΐηρ θείμεεη (ῃς διίϊοϊα δά 115 ποιῃ βίαηα 85 δὴ εῤῥἐπεί οἵ ἴμ8 
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ποῦῃ (ΟΡ. 1. 100}; Πεποα 50 ἢ Ρἤγαβεϑ δ5 οἱ νῦν, οἱ πρόσθεν, εἰς., ἀγα σοη- 
νΕΠΙΘΠΕΥ τιϑοᾶ ἰηκίεδα οὗ ἃ ἸοηΡῈΓ ἐχργεββθίοθ. [80 νγε βοιηξίϊπηεβ ΒΥ 
“{Πε ἐλέη Κίηρ.᾿ Ορ. 181 ἘΡ. ἰο ΤΙπιοίῃγ ν, 23 “" τηΐης οὔΐοη ἰη στη εἶς5.᾽ 

1,125. γενέσθαι, “Ῥτονε {μειηβεῖνες, Π1ἰ. “θεσοπιθ.᾿ Νενοσ γαηβὶδίς 
γενέσθαι 85 1 ἴξ γγχεγε τ σοὶ [Π6 58 πΠ16 45 εἶναι, "ἴο Β6.᾽ 

1. 126. τῶν-πρόσθεν-ἀρχόντων, σεη. οἵ σοπηρατίδοπ, “ἴἢδ4η,᾽ εἴο. νῦν 
ἢ πρόσθεν, Ῥεΐπηρ τις Πουὶ [Π6 Δυίῖο]θ, ἀγα τεὰὶ δάνει 5 δὶ γίπρ πειθο- 
μένους : ἤ πιοδη5 “μη. 

ἐάν τις ἀπειθῇ, δεήσει, [5 15 (ῃ6. 2η4 ἔοτπι οὗ σοπάϊἰοπαὶ βεηΐθπηοοϑ : 
ΟΡ. 1.113 π.- “1 (ενεῦ) δῆγοπα 5ῃου]ά ἀϊβοθευ.» 

1, 127. ἀεί, “αἱ {Π6 {ἰπηε,᾿ οὐ “"οτα (ἢ ἐἰτης.᾽ ΟΡ. Υ.. 287. 
ὑμῶν ἰ5 (6 ρατγί{ἰγα σεη. δἷϊεγ τόν, “1ῃς τηδπ (δηγοπθ) οὗ ὙοῦΓ 

ὨΌΤΉ ΕΓ ὙΠῸ ΟΟΠΊ65 δογοββ [[Πς οἴεπα 617} ἴῃ ἐδ. οαϑα.ἢ 
1. 128, σύν, “ΜΙ [ἢς λεῖῤ οἵν 
1.130. ἀνα-τεινάτω, “Ἰεῖ Ὠὶτῃ ταῖδα.᾿ ὉΠ ϑβυδ)]εοὶ ἰ5 πηδειοίοοά ἴῃ 

ὅτῳ, “ΜΏΟΘνοτ. 
1.133. πλαίσιον, “4 Ξαιιατα.᾽ Τῃε οδ]εοὶ οὗ [Πε βαιαγα νγὰβ {παῖ 1ἰ 

᾿ιΔ4 ΤΟυΓ ἴτοηΐβ, απ 50 οουἹά ἤρῃξς οἡ δΔηῪ 5ἰάβ 1 δὴ δποηιν αἰϊδοκεά 
{Ππ6π. Εδοῇ ἕδος οὗ {Π6 β|ιατε μά ἃ βεραγαΐβ σοϊωτηδπάεσ, 

1,134. δύο.. ἐπ-εμελοῦντο, ποῖ ἐπ-εμελείσθην, Ὀεοαιιδα ἔπεα 5 0 
βίγαϑϑ ἰδ] οῃ {πῸ [δοί οἵ ἔπεσε θείη ἔσο ομἶν. Ὁρ. 1.1 ἢ. 

1. 137. δι ἔβησαν. ἘἈδΙΔΘΠΡοΓ 5 15 [ΠΕ 2 801. 
Ζαπάταν, “1ῃς ΖΑὈ.᾽ (ρ. 1Π. τοο πῃ. 
1. 140. ἐτόξευον... ἐσφενδονῶν .. ἐτίτρωσκον, ΟἾΞεῖνγα πα ίοτος οὗ 

1Π6 ἐρ ογ  εοίς. 
1, 142. διωκτέον, ΜεΥΡα] δαϊεοιϊνεβ. ἴῃ -τέος ἱπΊΡ]Ὺ ἰπδὲ βοιηείῃϊησ 

ημιδὶ ΟΥ Ομρὶς ἰο ὍΘ ἄοῃο, 45 φιλη-τέος (1κἴ. ἀπιαπαάμ5), " Ὧς τηιδέ )6 
Ἰονεά. ὍΠαεβα μανς ἔνγο οοπϑίτιοίίομβ, (1) Κα τῆς 1,αἰΐπ σεγαπάϊνε, ἃ5 
οἱ πολέμιοι διωκτέοι εἰσί: (2) 45 Πεῖα, κα ἴῃς 1,αἰίη σογιηα, 45 διωκτέον 
ἐστὶ τοὺς πολεμίους, “γα τηιδὲ ρυγβιια (Π6 δηθπγ.᾽ [Φιλητὸς ἰ5 ποῖ {πε 
58 ΠΊ6 85 φιλητέος, Ὀὺὶ ἰ5 5'ρΡῚΥ Π|Κὸ 1,Α[. αγηναδ ἐς, "Ἰονεα} ]6.᾽ 

1. 148. ἐπισταμένους. Ὅο ποὶ οοηΐουηά ἐπίσταμαι, “1 ππάοτοίαηᾶ;᾽ 
(1) τ ἐφ-ίσταμαι ταϊά. οὗ ἐφ-ίστημι, “1 Ρίασα προη,᾽ οΥ (2) 1 πιστο 
εὔω, “1 Ῥεϊΐενε,᾿ οὐ ΙΓ δὴν πνοσὰ ἀδιϊνβα ἔτοπὶ πίστ-ις, "ΑἸ. 

σφενδονᾶν, ἰπῆπ. αἴίει ἐπισταμένους, " Κπονγίηρ ΠΟΥ͂ ἴο 511πησ.᾿ [15 
ἷῃ τ-άω ΟὨΪΥ σοπίταςί ἱπίο α δπᾶ ὦ, ἀηα Αἰνγαγβ οοηίγαοϊ ἱπίο α ἤθη 
ΠΟΟ ἷβ5 Ργεβεηΐ; -ἂν 15 (Π6 σοπίγδοξίοη οὗ ἰῃς ᾿πδηϊίνε. ᾿ 

1. 158, ἔξω βελῶν, “ουξ οὗ Ξλοί᾽ (45 νγα βαγ). Βέλος ἰ5 {ἰἰ{, “ουΐ οἱ 

[ταηρε οἵ] τη ΐββ1165.᾿ 
1, το. οἱ μέν, ἴ. 6. (ης ατεεκϑ5, οἱ δέ, [Π6 ἘΠΟΙΏΥ. 
Εοτ εἵποντο ΠῸΠῚ ἕπομαι ορ. 11. 158 π. 
1, τό2. μακρότερον, “Ἰοηροτ, ἱ. 6. “Γατῖμογ μαη.. «ἢ 
Ἰ. τύ5. πλαίσιον, “54πατο, ἰσόπλευρον, “ εαι81-5: 464, ἱ, 6. ἃπ εχδοῖ 
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ἐβηπατο" Αἧ 5αυατο ἰβ5 ἃ ροοά ἴογμι ἰπ ΜΝ ΠΪΟΝ ἰο ταϑἰϑὶ ἃ ομᾶτρε οἱ 
οδναῖτυ, θὰ ἃ ΨΕΓΥ ΟἸΠΠΊΞΥ [ΟΠ ἴο τηδτοὶ ἴῃ, 

1. τόγ. ἐκ-θλίβεσθαι, “ἰο Ὀδς ἰοτοςα ουἱ οὗ {πεῖὶγ σδηκ, 1{{. “ Ξαμεαζεά 
ουἱ [Ηξδηος ἱπ 1 αἰΐη Ῥτοβοάυν Εοϊλ]ῤῥοὶς 5 ἴπΠ6 “βαιδοζίηρ οὐϊ᾽ οἵ 
ἢπαὶ τι μεη {Π6 ποχὶ ννοτά Ῥερὶπβ 1 ἃ νοννεὶ, 5 τημμμ(τη) {116.} 

Ἰ. τ68, τὰ κέρατα συγ-κύπτῃ, “16 ουετ ἤδη οἷοβα ἰη,᾿ 11{, “Ῥεπά 
τορϑίμοΥ,᾿ ἱ. 6. “οοηίταοί ὈΥ Ὀεπάϊησ.’ ὙὍῃ ορροβὶίβ, νἱὶΖ. “ἴο ρεί 
βοραιαϊβα, 15 Ἐεχριθββεα Ὀγ διά-σχῃ, Ὀεϊον 1]. 171. 

1. 170. δυς-χρήστους. ΤῊδ 5:0] 6οἱ ἰ5 τοὺς ὁπλίτας ἤτῸΠὶ 1]. 167. 
1. 171. τοὺς τότε θλιβομένους, “ἰΠοϑ6 γνῆο ψγεῖβ βαιιεεζεά ἰοροίῃο ἴῃ 

{π6 ΓΟΥΠΊΘΓ οαβα, ἱ. 6. θη (6 νυἱηρϑ (κέρατα) δά ἴο οἷοβα ἰη. 
1. 172. τὸ μέσον τῶν κεράτων, εἰς., “᾿ς 5Θραος Ρείνεε ἴῃς ννῖηρϑ Ὀ6- 

ΟΔΠῚΘ ΘΠΡΙΥ οὗ τηδη, ἱ. 6. θη Ποῖα νγαὰθ ἃ σὰρ. τον ἰἰ τηθδῃ8 
ΠοΙα ἃ σὰρ ψἤεῖα ἰῃς ἤδηκϑ οἵ {πὸ βήμπατςο Ἰοϊηθα (Πς ἔγοπί ΟΥ̓ Τααγ οὗἉ 1{. 

1. 173. τοὺς ταῦτα πάσχοντας, “ἰΠπο56 γγῆ0 5ιυ[,ετοα {Πἰ5,᾿ 1. 6. Τοιπα ἃ 

ΒΔΡ πρὰῦ {Πεπ|. 
1. 174. ἄλλην τινὰ διάβασιν, ἱ. 6. “Δὴγ ΟἰΠΕΥ οἸοβϑίηρ- ἰαοο᾽ ἐχοοῤὲ ἃ 

δυάρε, βοἢ 45 ἃ ἰοτά, εἰς. 
Ἰ. 175. ἔσπευδε (ἱπηρεοτί,.), “ τοοτιϊα ἩΌΙΤΥ οἡ.ἡ ΟΡ. 11]. 28 πη. 
Ἰ. 1γ8. ἐξ λόχους ἀνὰ ἑκατὸν ἄνδρας, “51]Χ σοπηραηΐεα. οὗ 100 πιεπ 

ὁαοῖ. ΤῊΪΒ 15 ἰῃς εἰἰδέγεδιέϊνε ἴοτος οἵ ἀνά, Κατὰ ἰ5 5ἰ τ 1] 1] τπι5εα, Ορ. 
231 π. Ῥιβθηρυδῃ ἕξ, “βἰχ, Ποπὰὶ ἐξ, “οἷἱ οὐ Τῆς αβριταίς ἴῃ ἐξ 
τοργεβθηΐβ {Π6 5 ἴῃ 1,δἴ. εξ, 

ἐπ-έστησαν ἰ5 ἤεΓε [ΠΕ 1 8ΔοΙ. Ὀδοδιιβα ἰΐ 15 ἰγαηϑὶ να. Ορ. 11. 99 ἡ. 
1, 179. πεντηκοντῆραξ, “Ἰεδάοτ5 οἵ Π{{γ,᾿᾽ 1. 6. Ἰραοιϑ οὗ Πα] σοπηραπίςϑ, 

ΟΥ “Ἰἰδςοπδηΐβ.᾽ Α Πα] σοπηραην οοπίαϊποα ΠΙΥ πηθη, δηα ἔνγο οὗ {Π6 πὶ 
τηδᾶς ἃ λόχος ΟΓΥ σοηραηγ. Εδοῃ ΠΑ] ΕΟΟΙΡΔΩΥ τνα5 ἀραΐη βαθαἰν! 64 
ἰηΐο ἔνγο βεοίίοηβ, {πΠ656 γε σα ]]6 4 Εποριοίΐαο (ἐνωμότιαι, 11ϊ. “« Ῥαηά οἵ 

ΤΊΘΠ δτσογη ἐγ, τότ ἐν-όμνυμι), ἀπ {πεῖν Ἰοαθιβ ὑνογα οα]]οα ἐνωμότ- 
αρχαῖ, “ 5εοἰἸοΠ-Οομη πα ἄθγβ, "5 δ τἰοπαη 5, οὐ “ Θηδῖσηβ. ΤΠ6 ψΠοΪς 

ΠΌΠΟΙ διπομπηϊεα ἰο αθοῦῖ το,οοο (1. 218); [Πε656 5ἱὶχ σοιῃρδηΐεθ ἡγῈΓα 
ΟὨΪΥ ἃ 5114}] αν δίοη, νυ μῖο σου] Ὀς 5Ε {164 50 45 ἴο σῖνε δἰ βίον (ὸ 
τῆς ψμοϊθ. ῬτοθδΌΪΥ {πγεα πηατομῃεα ἴῃ ἰτοηΐ, ὁπα 'π (ῃ6 σεπίτα οὗ {πε 
(τοηΐ Ἰἴηθ, αηα ομθ Ποῖα οδοῦ ἤαδηὶς Ἰοϊπεα (ῃς ἰτοπί ; δηά (ῃς οἰμεῦ 

ἴῃτεοα ἱπ {πε απ Ῥοϑι (05 ἰη [Π6 τϑδγ. 
1. 181, συγ-κύπτοι. (ρ.]. 168 πῃ. 
οἱ λοχαγοὶ ὑπ-έμενον ὕστερον, “(ῃς οαρίαϊη5 τε ἴο νναἱξ Ῥεμὶπᾶ;, 

ἴ.6. τηδθ {Π6ῚΓ ΟοΙραηϊε5 ἄτορ ουΐ ἴο {π6 τεὰγ δπᾶ σίγα τοοῖὴ ἴοσ (Π68 
ΟἴΠΕΙ5. 

Ἰ, 182. παρ-ῆγον, “υϑοα ἰο μ855 ουϊπ!]46 [ῃ6 νυἱηρο, ἱ. 6. ἱπίο 1ἰπῈ6 αἱ 
{π6 εχίγοπη 1ε5 οὐ (ἢ υυίηρϑ. 

1. τ84. τὸ μέσον 4οε65 πο πηεαη {πε ἰπϑὶθ οἵ [Π6 βήπαγθ, πὶ {Π6 οοπέγε 
Οὗ (ΠΞ ἰγοορ5 ἴῃ ἰτοηΐ ἃ πα τϑᾶγ. 
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1. 185. διάβασιν. Ορ. ]. 174 πη. 
1. τοο. ΠΙπεπριβῃ αὐτῆς τῆς ὁδοῦ, “(ῃς τοδὰ ἐῤεεῖ᾽ ἷ. 6. " τσμξ ονεσ 

{Πε τοδά, ἔτοτῃ (1) τῆς αὐτῆς ὁδοῦ, “της ςαγι6 τοδά,᾽ δηὰ (2) ταύτης τῆς 
ὁδοῦ, “115 τοδά. 

1. 192. ὁρῶν οὖσαν, “Ξεεἰησ (Πα 1 νγαβ.᾽ Ὁ. 11. 1τοϑ η. 
Ι. τού. οἱ-ὑπὲρ-τῆς-ὁδοῦ- πολέμιοι. (ρ. 1. τοῦ π. 
1. 199. τοῖς-παρ᾽ -ἑαυτῷ-ὄντας-πελταστάς. ( ρΡ. 1. 109 π. 
1. 2οο. ἐπιλέκτους, “45 [ἃ τεξεῖνε οὔ] ρίοκεὰ ἱγοορϑβ. 
1. 202. οἱ-ἐπὶ-τοῦ-λόφου-πολέμιοι. (ρ. 1. 1ο9 π. 
1]. 204. ὥρμησαν τημβί 6 ἴτομῃ ὁρμάω, “1 ΠαΞκίεη.᾽ Ὁρμέω, “1 ἀποῆοτ, 

85 ΠΟ 1:5ἰ Δ0σ., απᾶ υυουἹᾶ ποῖ τηακΚα βοηξθ. 

1. 205. δια-κελευομένων, “ οΠεετησ [ΠΕῚΓ οὐνὴ ἰγοορβ. 
1. 209. ἐπί τηαῖκϑ [ῃς οὐ᾽εοέ ἴογ ψ μοὶ {πε νγεσα β γι νίησ, ἱ. 6. {πεὶγ 

τείατη ἰο ὅτεθοθ. 80 νγὲ ἢπά ἐπὶ τί; “ ἴοτ ᾿γῃδαῖ ῥώγροϑε ̓ ναι ἐπί τι, 

“ἴο δῸ ἴῃ γμεεί οὔ αν ῖπρ. 
]. 213. ὀχεῖ τηῖρῆϊ θὲ “6 οδιγίεβ, Οὐ “γοὰ δῖ οαιτὶεἀ. ὙὍὙμα σοπίεχε 

ἀεοϊάε5. 
1. 215. ὠθεῖται. ἼΤΒδ γεϑο τα κεβ ἰξ στδαρῃϊο, “ϑῆονεβ οὔκ οὗ Ηἰ5 

ῬΙδος, [ῃεη ἐπορεύετο, [ΠΕ ὑπρενζι, " σσεπξ οἡ τηδτομῃίηρ. 
1. 217. δὲ καί, Δὲ σουρΙε5 [πε βεπίεμοεϑβ, καὶ τη 6 δῃ5 “ α͵5ο. 

ἐτύγχανε ἔχων, "δὰ αὐ ἐλε ἐΐηιε,᾽ 11ϊ. " Βαρρεπεά Βανίησ. Ὁ. ]. 5 π. 
1. 218. θώρακα τὸν ἱππικόν. ὍΤΠε ουταθβ ογ Ὀγεαβί- δίς οὗ ἃ σανδίγυ 

οἰῆοεσ ννᾶ5 τη ἢ Πδανῖεσ ἴμδη ἰΠαΐ οὗ ἃ ἔοοί-Ξο] ἴθσ, δηὰ Χεπορβοη μδᾶ 
τὴς Ἰηΐδηΐγυ- 5] ἀ1 οι’ 5 5ῃ 16] ἃ ἴο σΔΓΓῪ 45 ψῈε]]. 

1. 219. ὑπ-άγειν, “τηάτοὴ εἰοιυϊγ" Ὑπὸ, "ἀπάσγ,᾽ εηςα " υηδετμαπά, 

{πεπ “ 1|Π|ς Ὀγν Π|||-.᾿᾽ 
Ἰ. 221. ἔστε ἠνάγκασαν, “{1}} (ας α πιαί εν" οΥ 7}αοἵ) μον ἑοστοεα Πϊπη. 

ἍΥῈ τῃς ορί. 11 νου] στηθδη “ {111 σνεὰ ἐἰτη6 ας ἸΏ 6Υ σλομὶα ἴοτος Βἰπα,᾿ 
1. 222. ἀνα-βάς, Ξο. τὸν ἵππον, “ Πανὶπσ τηουπίςα ̓  ἀραΐπ. 

1, 225. φθάνουσι... γενόμενοι, 111. “ απίϊοὶραία ἴῃ6 ΕΠΕΥ δδνὶπσ 
διτὶνεαᾶ,᾽ ἱ. 6. "αὐτὶ νο δεΐοσγε (Πε ἐπειηγ. ᾿ 

1. 228. ἔνθεν .. ἔνθεν, “Οὔ οπε 5146 απᾶ οχ {με οἰμετζ. 
]. 229. ὄρη ὑπερ-ύψηλα, [ΠΞ στεαΐ πιουπίαϊπ ταηρα, νυ οἢ σοτηπηα πᾶ 

{Π6 Ρτποῖραὶ Ρᾶ55 οὗ (πΠ6 ΤΊρτίβ, πθαῦ [6 Ζίγθῃ. 
]. 231. κατὰ τετρακις-χιλίους, “4000 αἱ 4 {ϊπι6. ΒΚατὰ ἰ5 δεῖξε 

αϊειγι δμίνο. ΟΡ. ἀνὰ 1. 178 π. 
Ἰ,. 232. ἐπι-δῶτε, " σῖνε τὴς δεείά ες, ἱ. 6. ἃ5 ἃ ὑγοβεηΐ. 
Ἰ, 223. ὅτου, “Ὑυν7αϊ, ποῖ “νυν μαίενογ΄ Ὅστις 15 τιϑεᾶ ἰπ δὴ ἱπᾶϊγεοϊ 

αυσβίϊοη κα τίς πῃ ἃ ἀϊγεοί. 
]. 2324. φυσηθέντα, "ἱ ὈΙονπ τπρ.᾿’ ὙΠπο “1 15. ἱπιρ! ες Υ (ῃς ἀν 

ὙΠ] ἢ [ΟΠ] ονν5. Ὶ 
Ἰ. 226. διάβασιν, ποτα “{π6 »ιεαης οἵ ογοββίπρ, ποῖ 85 ἰπ 1], 174, 186, 

“δε ῥίαεα ἴο θὲ οτοββεα," [ειθαὶ ποιηβ ἴῃ -σις ΡΓΟΡΕΓΙΥ τηρθδῃ πε ἀεί 
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οἵ ἀοΐπρ 4 {πίηρ, 45 ποίη-σιν, “ἃ Ῥτοάιιοίηρ' ;᾿ {Ποβ6 ἰπ -μα εἰρη ν τῃς 
{Πἰπρ' ἄονιδ, ἃ5 ποίη-μα, "ἃ Ῥτοάιοίίοη " ([πϊηρ ῥγοάιοθα). 

Ἰ,242. κωλύσουσι μὴ ὀλισθάνειν, 1,αἱ, “ΡΤΟΒΙ ΕΒ αηΐ φμοηιΐηιις Ἰα θαηζατ. 
Δ Βεγα (ῃ6 τηαΐη νεγῦ ας ἃ "ποῖ 1ῃ6 ατξεκβ ρμυΐ α “ποῖ᾽ ψῖἢ {π6 
ἀερεπάεξηξ γεγῦ 45 ν06Ὲ]}}; 50 Πεῖβ (Π6 μὴ ΠΊΘΓΕΪΥ ΕἸΩΡΠαςῖθος {Π6 “ποῖ᾽ 
Αἰτεδαν οοπίαϊηοα ἰπ κωλύω, ἀπὰ {πογείοσα τησθὲ ποῖ Ὀ6 ἰτγαῃβὶαἰβα ἴῃ 

ἘΠΡΊΙ5ἢ. 
Ἰ, 246. οὐκ ἂν ἐπ-έτρεπον, “νγου]ὰ πο αν ἰδὲ [6 ατεακς ἀο 

{πηῖ5, 1.6, ΚΣ (ΠΟΥ σαν ἔμθπὶ ἰγυίηρσ ἰ{΄ ΤὙΠῈ οἷαιβα ἰο 6 βΞυρρ]ϊεά 
νου τὰ εἰ ἑώρων αὐτοὺς πειρωμένουβ. ἘῸΓ ἂν ψΊΠ (Π6 ἐτιῤογῇ, οΡ. 
ἘΠ ΕΙ 2. 

Ι, 240. Καρδ-ούχους. ΤῊδ τοοὶ οὗὨ (Πϊ5 νγογὰ ἴβ 5111] ργεβεσνεά ἰπ {Π6 
τηοάδγη Κων, Κιγαϊβίδῃ. 

Ἰ. 250. ἦρχεν, “νγὰϑ ΞαίΤαΡ ὀνετ, Πομι ἀρχὴ, " Ργονίποθ.᾽ Ὁ. 1. 6 π. 
Ἰ, 252. πάροδος, “ραθθοαρα ὈΥ ἐλ οἷά οἵ ἱτ,᾿ 1. 6. θεΐνγεεη {Π6 τῖνεὺ δπμᾶ 

1η6 οἰ 5, 
Ἰ. 253. ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ ποταμοῦ, “γίρλέ ονεῦ {πε τίνεσγ᾽ Εὸγ {π6 

αἰξιϊποϊίοη Βείπγεεη αὐτὸς ὁ δΔη4 ὁ αὐτὸς ορ. 1. 190 ῃ. Ξι 
Ἰ, 255. τῆς νυκτός, “" ἀιιτίησ (ῃ6 ηἶρῃς. Τὴ σεη. οὗ {ἰτὴ6 15. Τα} ]ν ἃ 

Ξαγεῖνε σϑῃ. ἀδποίίηρσ ἃ Ρογιοα τυλϊμὶν νυ οἢ βοπηθίηρ ἴα Κα5 ρας, ἃ5 
ἡμέρας, " ὮΥ ἀαγ, νυκτὸς, “ΌΥ πἰρῃς. 80 ἴῃ οἱάδσ ἘΠρΊ 5 “Πα αἰϊά τἰ 
ο᾽ πὶρλίς᾽ ΟἸβεῦνε αἷβο [παΐ νυκτὸς Τηδη8 ΘΈΠΟΓΑΙΥ ὁ ὈΥ πὶρδί, τῆς 
νυκτὸς, " ἀυτίησ (Πϊ5 ῥαγισμίαν πἰρσῃι, 

]. 257. εἵπετο, “ νγᾶβ [Ο]ονίησ. Ορ. 11. 158 η. 
Ἰ, ζύο. ἔχοντες. Τῆς ρατῖ. ἔχων Τηαῦ οἴζεη Ὀ6 ἰγαηϑ θα "  ἢ,᾿ 85 

ἦλθεν ἔχων τὸν υἱὸν, “6 σαταθ τομ Ηϊ5 βοη. 
Ἰ, 263. δή ἐπ ΡΠ Αβίβεβ τότε, " αἱ {παΐ τηοηιθηΐ, 1,41. ἐπεηι (617). 

Ἰ, χζόγ. οὕτως, “ἰπ [5 οτάεσ ;᾿ (Πα βορῆιβ Ἰεδάϊπρ ἀπά Χϑηορἤοι 
Ὀγὶπρίπρ' ΠΡ {Π6 Γϑὰγ (οΡ. 1. 256). 

Ἰ. ζύο. ἱκανὰ τὰ ἐπιτήδεια, “ ἐλ ῥῬτονίϑίοηβ (ν Ἰοἢ {ΠΥ ΠΔ4) νγεσα ποί 
βυ Ποϊεης. ὙὍΠΘ ρΡοβί(ἰοη οὗ [Π6 γίϊοϊα θεΐνγεεπ (Π6 δα]θβοίϊνε ἀπα ποιη 
τη Καε5 ἱκανὰ ἴΠ6 2γεαϊεαίο οἵ ἴῃ 6 Ξεπίεβηςβ. (Ὁ. 111. 2ζοό ἢ. 

Ι. 272. τοῖς ὀπισθοφύλαξι ἀερεηάΞ οη ἐγίγνετο, " [οΥ {π6 τεατ-στιατά. 
Ἰ. 273. ὈΙβ ηστ 5 ἡτιᾶτο, ἱπηρετγί. οἵ αἰτιάτομαι, “1 ὈΪΑτηΘ,, ΟΠ 

ἡτεῖτο, ἱτηρεγῇ. πιϊά, οὗ αἰτέτω, “1 ἀ5Κ.᾿ 
Ἰ. 278. οὔ φασιν εἶναι, “ΞαΥ ἰπαΐ {ΠΕῚ6 ἰβ μοὶ, Αἱ, ποραηέ 6556, 

Οὔ-φημι ἰ5 ἴο Β6 ἴΑΚδη δ5 οπα ψοζά, “1 ἀδηγ, ποὶ “1 4ο μοί βαγ.ὄ 
Ι, 270. δύο ἄνδρας, ποῖ ἄνδρε, Ῥεσαιι56 ΠΟ 5γεβ5 15 ἰαἸ4 οἡ {Π6 ἰδοὶ οἵ 

ἴΠπετα θεΐῃσ ΟΗΪΥ υο. Ορ.1. 1, Ν. 17 ἢ. 
Ἰ. 282. εἰδεῖεν, Ξτὰ ΡΙυτ. ορὶ. οὗ οἶδα, “ ψ Βεῖμογ {παν ἀπεῖυ. ὙὍΠῈ ορί. 

ἮΞΙΘ ΑΠϑύγεῖβ ἴο ἱπηρεσίῖ. 5]. οὗ ἱπάϊτεοὶ ααδβίίοη αἰζεγ ραβῖ {{π|6. 
ἢ τὴν φανηράν, “ἴΠδη (1.6. ὈεβΙά65) {πεῈ ἀρρατγεπὶ οπθ ὅε8 ἃθουβ 

Ἰ. 275 μία ἐστὶν ὁδὸς, ἣν ὁράϑ. 
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1. 283. οὐκ ἔφη. Ορ.]. 278 πη. ΑἾβο ἴοσ οὐ φαίη ]. 285. 
"1, 284. δρῶντος τοῦ ἑτέρου, {πε σεη. ἀΌΞοΙ] 6, “16 οὐμεσ βεεῖηρ," ἱ. 6. 

“Ῥείογβ {π6Ὸ εγεβ οἵ [π6 οἰμοτ.᾿ (ὔ. βασιλέως ἄκοντος 1. Το ἀπᾶ π. 
]. 286. παρ᾽ ἄνδρι, ΡΓΟΡΕΙΥ “ἷἰπ ΠΟΙ Πυβθαπα᾽ 5 λομβθ Τιαῖ. “" αῤμάᾶ 

νἰγατη. ᾿Εκ-δίδωμι, “1 ρἶνε ἴῃ τηδττίαρδ, ἀβι} ]}ν ἰαῖκαβ ἰῃ6 βἰμρὶς ἀδέϊνο. 
αὐτὸς ἔφη ἡγήσεσθαι, “Ξαἰά {παὶ με νου]ά συϊάς. ὙὍῃε αὐτὸς ἰΞ 

[Π6 ποῃλ. Ῥείοστα {π6 ἱπῆη. Δ Πθη {π6 βυθ)εοὶ οὗ τῃ6 ἱπβηϊῖνε ἴθ {Π6 
5816 845 {πδί οὗ {6 Ῥυῖποῖραὶ νεσρ, (ῃ6 ατεεκϑ ραΐ 1 ἰπ {Π6 ποηείραέῖνε, 
ποῖ ἰῃ 16 αοοιιδαίΐυθ ἃ5 ἴῃ 1 αἰίη. [πη Τιατίη {Π1ἰ5 νου Ὀ6 “ αἰχὶξ 96 
ἀποξαγατη εβ556, θα ἔφη αὐτὸν ἡγήσεσθαι “χου]ὰ τηδαη {παΐ 5οπλθ οὐδοῦ 
τήδὴ νγου]Ἱὰ σαϊάδ {6 . 

1. 289. προ-κατα-λήψοιντο. ΤῊ Μμ. οῤ!. 15 πιϑϑὰ ἴῃ ἃ τερογίεα βρϑεοῖ, 
ΥΠΟΓΕνΕΓ (Π6 Θρθατ συ Πἰ μη βο] ἢ τγουἹά Ππανα πϑεᾶ [η6 μι, ἱπά. Ἡδτα ἢε 
ννου]ᾶ ἤανα βαϊὰ εἰ μὴ προ-κατα-λήψεσθε τοῦτο, ἀδύνατον ἔσται, εἴς. 

]. 291. ὅστις ἐθέλοι ἄν, “Ὑηο νου! ΡῈ ψἹ]Π]ησ.’ ΟΡ. 1. 232 ἢ. 
Ἰ. 292. ὑποστάς, “ πΠανίπρ πηάἀετίακεη ((πΠ6 ννογκ) ἡ Τάκε πορεύεσθαι 

αἴζεσ ἐθέλοι ἂν ἀηπετοίοοά. 
Ἰ. 293. ὥς, “45 1ἴἴ ψεγα, ἱ. 6. “αδουϊ 
1, 298. τοὺς ἄνω ὄντας, “(παὶ {[Π056 0 να ἀρονα,᾽ 1. 6. ἴπΠ6 2οοὸ 

γοΪυπίθευβ, ν᾽ ΠΟ ἅτ6 ΒΡ Ροβϑα ἴο μαναὰ σαϊπβα {ῃ6 βιιμη 1, 
1, 299. φανερὰν ἔκβασιν, {Π6 5816 ἃ5 φανερὰν ὁδὸν 1, 282, ΠΕ 566 

ποΐθ. Βιΐ Χεπορἤοη ΠΕΊα 08}]5 1ἴ δῃ ἔκβασις, ΟΥ “Θρτεβ5, θδϑοδιβα ἱι ν᾽ 85 
ἃ ΜΑΥ οὗ ρ οἰ οἱ οἵ {ΠΕ]ν ἀΠΠουΠγ. 

1]. 2οο. αὐτοί, “ {Πειηβοῖναβ, ἰ. 6. (Π6 γτεϑὲ οὗ {π6 αἵν, γῆ. “γε ἴο 
τευλαΐη δον {1}1 (6 νο]πηίθειβ Παα βεοιγεα {Π6 5υμητηϊί, 

1. 305. οἱ περι-όντες, (Π6 Ζ2ΖοΟοο, γγῆο ὑγεσγα ἰακίηρ ἃ οἰγομίίοις τοῦθ ἴο 
1Π6 βυχαμηϊξ. 

Ἰ. 309. φερόμενοι... δι-εσφενδονῶντο, “(4]]ΠἸπρ’ ἀραϊηδί (Π6 τοοκθ νεῖ 
υτ]δα ἀρουΐ ἴῃ {ταρτηθηΐβ, {Κ6 βίοπεϑ ἔτοπὶ ἃ βἰίηρ (σφενδόνη). Διὰ 
ϑσηϊῆοβ εἰν κίον ἰηῖο ρατίβ. [80 Ευτιρίἀθα (ΠΡ λορρίβϑαθ, 1100) β5αγ5 οἵ 
ἃ Ἰη8ῃ βίσιοκ Ὀγ ᾿ἱρῃίηΐηρ, ἐσφενδονᾶτο χωρὶς ἀλχήλων μέλη, " Ὠΐδ 11 Π}}}5 
γγ6ΓῈ 5Π0ὲ [τ ᾿τΌτ ομ6 δῃοίο ,᾿ 45 1 [τοπὶ ἃ 5]1η0.} 

1, 211, λήσειν, αἰ. οὗ λανθάνω, νΜϊοἢ νυν ἢ ἀπ-οιόντες τηδαηβ " σεῖ αυναΥ 
«ιγιοίϊοο ὃν τη 6 δπειηγ. 

].. 3213. οἱ δὲ ἔχοντες, εἴο. ΟΡ. 1]. 295, 305. 
Ἰ, 217. ὧς, “48 1" 1. 6. “ ελιηζίμρ' ἰμαὶ,᾿ εἴς. 
1. 218, παρ᾽ ὅν, “ Ἰεαάίηρ ἴο νΒΙΟἢ. Παρὰ τ] ἀδοῖι5. οἱ σηἶ θα τηοίϊομ 

0 σεῖ ΔΙοησϑὶαθ οὗ ἃ (πἰησ, ἤθη ο6 5 ΠΠΡῚΥ τηοίϊοη {0 ἰΐ, 
1]. 32ο. φανερᾷ ὁδῷ. ( . 11]. 282 ἢ, 299 ἢ. 
]. 327. εὔ-ζωνοι, 11, “ νγνε]]-οἰσί,᾽ οὐ “αἰγὶ ἊΡ ἴοσ δοίίοη, μϑηςα " δοιϊνα." 

Όρ. [,Α{. αροϊροένς, 

1. 328, τῆς σάλπιγγος. ὙΤΠΕ {πιηιρεῖ τναβ {Π6 οἰσῃαὶ ἰο δὶ {ῃ6 οἴ μοῖβ 
Κπονν {πΠαΐ {πΠ6 2Ζοοο Πα σαϊηδα (6 μεῖρῃη. Ορ. 1. 298. 
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Ἰ, 230. ἣ ἕκαστοι ἔτυχον ὄντες, “ΨΠΕΙΘ 640 ἢ} ῬΑΤΕΥ͂ ϑγΕΓῈ αὐ 4ὖι6 {ἰηιο, 
11τ, "Πα πορα δοίρρ'." ΟΡ. 1. 5. π. [Ἐογ' (ἢ 15 τι58 οἵ {πΠ6 ραγίϊοῖ Ρ] 6 σοιηρατγθ 
{Π6 ἘΠρΊ 5 "1 οαα56 οῤεαζίηρ,᾿ παύομαι λέγων, “1 Ῥερίῃ ςῤδαλίηρ',᾽ ἄρχομαι 
λέγων, εἰς. 

]. 332. τῇ αὐτῇ ὁδῷ, “16 5.716 τοδὰ ;᾿ [αὐτῇ τῇ ὁδῷ νου] 6 “τς 
τοδὰ ἐΐβοὶ ̓ οὐ "1Π6 νοῦν τοδά.᾿ Ο. ]. 190 η.] 80 τῷ αὐτῷ τρόπῳ 1. 340, 
“ἴὴ {Π6 βαπὴθ νγαγ." 

1.346. τῷ πρώτῳ λόφῳ, “(6 ἤτεὶ οὗ ἰῃς ἴπτεα οτεβδίβ ᾿ ψἘΪοἢ 
ΧοΠοΟΡΠοπ’ 5 πιθη Παά ἴακεη, τηθπίϊοηβα ἰηῃ 1]. 325 85 “" ὀνειῃαηρίηρ [Π68 
τοδ. ϑοῖῃηβ τῆξῃ μαᾶὰ Ὀδβεη Ἰεἰξ ἰο συδγα 115, 116 Χαπόρἤοη ψ ἢ 
1η6 ταϑὲ οὗ [6 δὴν νγεηΐ οἡ ἴο αἰίδοκ {π6 πεχὶ ροβί(ίοη (1. 340). Τί 
τησδὲ ποὶ 6 οοπίουπαεα νὰ {Π6 ἤγθί ροβιἰίοη οὗ 411, ψῃΐοῃ {πα 
νοϊππίβετϑ ἰοοῖκ. 

λειφθέντες, “1Ἰεἴς,᾽ Ποπὶ λείπω ; ἀἰπι Πρ 5 ἢ} ἴτοπὶ ληφθέντες, “ ἴα Καη, 
ἔγοτὰ λαμβάνω. 

Ι. 250. ἀπ-ἥτει, ᾿πηρετί, οὗ ἀπ-αιτέω, “ἴο α5|ς ὈΔοκ.᾽ Τἰβεπρ 5}. ἔτοπὶ 
αἰτιάομαι, “1 Ὀ]αηλ6., Ορ. 1. 273 π. 

ἐπὶ τούτῳ ὥστε μὴ ἀδικεῖν, “οἡ σοπάϊιίοη οὗὁὨ {πεῖὶγ ποῖ ᾿π)ατίηρ ;᾿ 
11, “οα [15 (σοπ 00.) 80. α5 ποῖ ἴο ἰηὐιγα, ᾿Ἐπὶ πηδαμῃίηρ' “πΡοη,᾿ ἀπά 
1Π6 ἀαξῖνα ΡΥ ἱηρ' " τεβὲ δἱ ;᾽ ἐπὶ νυ ἀαΐ, τηθδηβ “ τεϑιϊησ οα ἃ οετίαϊῃ 
δαΞὶς, ἸδποΘ "ΟΠ σεγίαϊη {677715." ΟΥ̓ σοπαϊίογις," 

Ἰ. 355. δή, "αἱ οπος, τηδτϊίησ {Π6 ῥσεοῖβα τηοηιθιὶ αἱ ΜΠ ]οΐ {πὸ ἰΠΐησ 
γγὰ5 (06, 

1. 256. ἐγένοντο, “ἔμεν σοί. Ορ. γενόμενοι, 1. 225. 
1. 358. κατ-έαξαν, 151 ΔοΥ, οὗ κατ-άγνυμι, Ὀἰπ στ 5} {Π6 ἔδηβας οἵ 

ἄγινυμι, “1 Ὀγεακ, οτη ἱποβα οὗ ἄγ-ω, “1 Ιεαᾶ. Βοίῃ νερϑ ἢανα {πΠ6 

ξαϊ. ἄξω, θαὶ {π6 15. δου. οὗ ἄγνυμι 15 ἔαξα, {πμαὶ οὗ ἄγω (ποὶ οἴζεῃ τ1564) 15 
ἦξα. ΑΙδο ἄγω τηρῖκοβ ἰἰ5. ρεγί, ἦχα, ψ 16 τπ6 2ῃὰ ρεγί, οἵ ἄγνυμι 
5 ἔᾶγα, αῃηὰ τηδδηβ, “1 δὴλ Ὀγόκθη. 

Ἰ. 359. ὑπασπιστής, “ΔιΙηου-Ῥδασοσ,᾿ [1{, “ 5} 16]4-Ξπρροτίεγ᾽ ΤὴΘ 
ἀσπὶς, ΟΥ Ἰατρα 5ῃ1614, νγὰβ ἃ στεαῖ δῃουτη γάμο ἤθη ποὶ ἴῃ δοίμαὶ 

1158. 
1, 36ο. προ-βαλλόμενος, “ »υἱἐΐηρ' ἰογνναγὰ ᾿ ἃ5 ἃ ἀείδηςα. 
Ἰ, 362. τοῖς ἤδη συντεταγμένοις, “(ῃο56 ΔΙΤεΔαΥ ρΡοΞίεα {μετα ὙΠ656 

γγ6τα {Π6 τλθη ΨΒοτα Χοπορποη Παά ογάεγεά ἴο τηᾶτοῇ οἡ (1. 345) Ψ 1116 
ἢ δβοεπάβα {πὸ 1] τ ἃ οἤοβεπ Ραηά. ὙΠΕΥ μά μα]ιεα πηᾶθσ ἃγμη5, 
ἀηα ψγεγα νγαϊ ἰἰπσ' ἴῸΓ ΧΕπορἤοη ἴῃ {Π6 τοδᾶ Ῥεϊονν. 

1. 265. λάκκοις κονιατοῖς, “ ΡΙαΞίετεα οἰξίετηϑ, τηδθ ὈῪ ἀϊρσίησ Πο]65 
ἷπ. {π6 στοιπηά, δηα ρ]αβίθσίπρ [ῃ6 ἰπϑῖάθ τ ἢ 1ἴτηθ (κονία). Μδην οὗ 
ἴῆεϑα οἰβίθιπθ ἤᾶνα Ὀδεπ ουηά ἴῃ ϑυιία δπᾶὰ Κυτγάϊβίαη οἵ [6 ρῥγεβεηΐ 
ἄαγ. [Λάκκος ἰβ ἰΠ6 βαπηθ ᾿οσά ἂϑ (ῃ6 1 δἰΐη Ἰαοης. 

Ἰ, 368. πάντα τὰ νομιζόμενα, “ 411 (1πΠ6 διπεῖαὶ] τἰζθ5)ὺ ὑ]οἢ ἃτα σοη- 
βἰἀἜγθα οὐβίοτημδγυ, 1. 6. 411 {88 γοριΐαν ΤΌ ΠΟΙᾺ] τἰ 68. 
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ΓΗΠΑΡΈΕ 

ΤΗΒΕ ΜΑΚΟΗ ΤΗΚΟΌΘΗ ΑΚΜΕΝΙΑ, 

Ἰ.. 2. ὧς κωλύσοντας, “45 ἰΐ (πεν πηραπὶ ἴο Ηἰηάεσ ἔπθα. 80 ὧϑθ 
ἐπεκεισομένους 1. 6 Ῥεϊογγ. (΄ . 11. 7ο ἢ. 

1. 6. συν-ειλεγμένους, “ οοἸ]εοίεα.᾽ Λέγω, “1 ραίπετ,᾽ Πα5 ρεγξ, εἴλοχα, 
Ῥεσγῆ, ραϑβ. εἴλεγμαι, Ῥαΐ ΟΠΙΥ ἰπ οοτηροιπᾶβ; λέγω, “Ι Ξρεαῖϊκς, Βδ5 Ὡ0 
Ρετξ, οί. π᾿ π56, θαΐ ρεσγί, Ραᾳββ8. λέλεγμαι. 

1. 9. αὐτόματοι, “ οὗ Πεῖτ οὐ δοοοσά. Αὐτόματος ἴ5 ᾿ΠΈΓΑ}]Ὺ “ 5εἰ- 

πιουϊηρ ᾽ οΥ "Ξε! ξαοίηρσ, [το αὐτὸς, “ 561 ̓  ἀπά (Ππ 5ἴδιη μα, “ ἴο πιονε;,᾽ 

[ουπᾶ ἰπ {(Π6 οἱά 2πᾶ ρετί. μέμα-α. Ἡξηςοε 1ξ πηδδὴβ " δοϊϊηρ οὗ οῃε᾿ 5 
οσσα Μ111,᾿ τ Που ΔΩΥ εχίθγηδὶ ἴοσγοα ; ἀπά νγε 04}} ἃ βε! ἐ-αοἰϊηρ' τηδοῃϊπα 
δὴ σπμίοηιαίολι. 

περι-ρρυῆναι, 2ηἃ ΔΓ, Ράᾶ55. ἰηῆη, οὗἉ περι-ρρέω, ἴαϊ. ῥεύ-σομαι, Ῥετί. 
ἐρρύ-ηκα, 2ηἃ Δοτ. Ρ455. ἐρρύ-ην (1 δοῖῖνα τηεαηΐπρ). [ἢ νευθ5 Ῥερίη- 
πἴηρ Ὑ] ρ, {Π6 ρ 15 ἀου ]6ά (1) αἴζεσ 1ῃ6 αιιρτηθηΐ, 45 ἔρ-ρεον, (2) δἰἴϊεῦ 
ἃ ῬΙεΡοϑιτΊοη εηάϊηρ ἰῃ ἃ νόνεὶ, ἃ5 περι-ρρέω. 

αὐτῷ ἰ5 [Π6 ἀαίίνις σοπιπιοαϊ, Ἰἰϊ, " ΞΠρρεά τοπηᾶ ὕον πη, ἱ. 6. "βρρεά 
οΥ Πίστη. 

1. το. δια-βαίνειν, “ΠῈ τνεπί ἔτεα, 11, “ΠῚ (6 Ἰερβ ἀῤαγὲ (διά). 
[ὕ 5 Α}}γ δια-βαίνειν 15 "ἴο 5ο ἐπγοη },᾿ ΟΥ "50 ἀογοββ, ἃ5 ἴῃ 1]. 21, 23, 24, 

25. εἴο.] 
1.17. Υ δύο νεανίσκω (ἀπ41) Πετα, Ῥαΐ τοὺς νεανίσκους δηὰ οἱ 

νεανίσκοι (Ῥίυ141) ἴῃ 1]. 29, 35 Ῥεΐονν ὃ Βεοδιβα οἡ {Π6 3γϑέ τπδρέΐονι Ὁ 

οὗ ἔπε γοιπρ τῖεῃ ομδ᾿β δἰζβητίοη ἰ5 ἀϊτεοίεα (ο {ῃε ἴδεϊ οὗ ἔπεσε Ῥεὶπσ 
πυο οἵ ἴμεμη, ἡ μοῖδας αἰζεγνγαγάβ [ΠΘΥ ἅγῈ τηθσεὶν δἰϊπἀδα ἴο 85 “ἐλε 

γοῦηρ τηθη;, τους ΔΩΥ βίγεββ θεὶησ Ἰαϊα προ ἰδ ϊ5 δῖ. Βαΐξ δυδη 1π 

186 ἔοι ΟῚ οαβ ἰΐ νγὰϑ ποῖ ἐπουρῆΐ πεοεββασυ ἴο Ρὰΐ {Π6 σνεγῦ ἴῃ ἴΠ6 ἀπ8]; 
50 ἯῈ Πᾶνὲ προΞ-έτρεχον, ποΐ προΞ-ετρεχέτην. (ΟΡ. 1.1 π. 

1. 2ο. ὥσπερ μαρσίπους, “ψγιαΐ Ξϑεπηθα {κα Ῥαρβ,᾿ ᾿ἰξ. “ας ἐξ τῦεγε 

Ῥαρϑ; 1,31. φιιαϑξὶ ΟΥ̓ ἐαπημαηῖ. 
]. 22. ταύτῃ, 55. χώρᾳ, “αἱ {π|Ξ- ροϊπί. 850. ἡ, “ἴῃ ψ ΒΙοἢ ρῥΐδςε" Ξ 

“Πέτα. [,ἴ. φμα. Ορ.]. γι. 
]. 22. δι-εβαίνομεν, ἱπιρετέ., " {64 ἴο ογοϑ5,᾽ ΟΥ̓ “Ῥαρδῃ ἴο ογοββ.᾽ . Βυϊΐ 

δι-έβημεν, 2π4 Δοτ. ἰη πεχί ᾿ἴη6, “νγ7Ὲ (δοΐμ 4! Υ) ἀϊά οτοϑβϑ. 

1. 24. ὡς νευσόμενοι. Ὡς ὙΠῺῊ [αξ. Ρατί, ἀεηοίεβ ἃ ῥηγροβε. Ορ. 11. 

ἤο ἢ. 
᾿ Ἐοτ πρόσθεν [ο]]ονγεὰ ὈῪ πρίν ἰπ {με πεχί οἷαῦξε ορ. 1Υ̓, 121 ἢ. 

1. 20. Ὀἰκιϊπσιΐϑῃ ταὐτά ἔτοτῃ ταῦτα. (. 1. 275 ἢ, 
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1, 34. ἐν μέσῳ τούτων, “ Ρεΐννεεη {π6ηλ, Μέσος τηδαηϑβ (1) {πὸ τηϊα]ς 
οΓ ἃ τῃΐηρ, ἃ59 μέση ἡμέρα οΥὐἵ μέσον ἡμέρας (11. 17}; (2) ἃ 5Ροβ τηατυαν 
Ῥείη, ψ ἢ ἐπ σϑη., ἃ5 Ποῖ. 

Ἰ. 38. ἀνὰ κράτος, Ορ. 1]. 5 ἢ, 
Ἰ. 40. ἐπεὶ δι-έβη, “ΨΠεη ΠῈ λαὰ οτοββεᾶ" Ὅῃδ δου. ἰπ ἃ ΤΑΪΠΟΥ 

βϑηΐθηοα τηϊϑὲ οΐθβη 6 ἰγαηβϑίαἰθα ὈΥ {Π6 ρ]αρεσίεοι, (ρ. 1. 254, 11. 
118. 

Ἰ. 43. τοὺς πολεμίους, εἰς., ἰῃ6 Αττηδηΐδη ἱπίαπίσγ, ηο μαᾶ Ὀεδθη 

ἀγανσῃ ΠΡ οἡ ἐπε Πἰρηεγ στοῦπα Ῥϑμϊηα [Π6 σαγαῖσγ. ΟΡ. ]. 4. 
Ι, 48, ὡς ἐπι-θησόμενοι, “ἴῃ οτᾶδτ ἴο αἰίδοὶς ἡ Ορ. 11. γο η. 
1. 51. σκευοφόρων, παιιίίεῖ, 45 ἰ5 5ϑῆοννπ ὈΥ τὰ ὑπο-λειπόμενα. Τὰ 

σκευόφορα ἅτε ἴῃΠ6 Ξ4Π16 85 ὑποζύγια, “Ῥασρσαρσα δηϊπια]β :᾿ οἱ σκευόφοροι 
α͵6 {ῃ6 5. Π|6Ὲ 5. ΟΥ σΔΙΡ-(Ο]]Ονγεῖβ, ΠΟ ΠεΕΙρΡΕα ἰο οαττγ {πΠ6 θασραρε. 
ἼΤΠ656 γα αἶβο Ἷα]δὰ ὃ ὄχλος (]. 52). 
ΤΙβε σι 5 μετὰ τούτων (σεη.), “ τοί {Π656,᾿ οΥ “ αγιοηρ' ἰπε5ε,᾽ ἔγοτὴ 

μετὰ ταῦτα, “ αὔεν" {πεβ6 {πϊηρς.’ Ορ. 1. 128 π. 
Ἰ,, 54. ἔθετο ἀντία αὐτοῖς τὰ ὅπλα, “ἄγενν τρ (Πἰβ πε η) ορροϑβίίβ 

{πε π|.᾿ Θέσθαι ὅπλα πγδδηβ “ἴο Ρ᾽]ΪῈ δυπιβ,᾿ ΟΥ “Πα]Ὲ ὉΠΩΘΥ Δυτὴβ᾽ (0Ρ. 
1. 241 η.): ἤδποθ, ν ἢ ἀντία Δἀάεά, “ ἰο [4Κ6 ΠΡ ἃ Ροβιτοη ὈΠΑΘΥ ΔΙΥΠῚ5 
οὐοῦ" αρ'΄αἰτ5ὶ ἴῃς δηειηγ. 

1. 55. ποιήσασθαι τοὺς λόχους, “ἴο 20γηὶ {πεῖν σοι ρδηῖθ5 Ἰηἴο αϊν]- 
ΒΙΟΠ5 Οὗ 50 ΤΏΔΩΥ Πηδὴ δος. ΠΕεῖδ {Π6 αἰϊνίβίοης νγεγα οἵ ἰνχεπίγ-ῆνε 
ἐδοῖ, ο4]1εα ἐνωμότιαι. (ΟΡ. ΙΝ. 179 ἡ. 

]. 6. πρὸς τῶν Καρδούχων, “ἠοισαγς ἰπ6 (ατάπομὶ.᾽ Πρὸς τοὺς 
Καρδούχους νγχου]ὰ πτοαη “20 [η6 (ατάποβί,᾽ 

οὐρᾶγούς, “Ἰεαήεις οὗ {Π6 τϑαγ,᾿ ΠΌμα οὐρὰ, “τεατ᾿ (11. “ἃ (411), ἀπά 

ἡ γ-έομαι, “1 Ἰεαα. [Τῆς Οτεεκβ βροῖϊζα οὗ δὴ δι πε ΡΥ ΟΔ]Π]Υ 85 ἃ 
114 Ῥεαβὲ ; ἤρποθ στόμα, “τηοιίῃ,᾿ 1. 6. “Ἷτοπὲ ;᾿ κέρας, “Βοτη, 1. Ε. 

“Ἰησ ;᾿ πλευραὶ, “ ΠδηΚΕ :᾿ οὐρὰ, “ [411 ΟΥ “τεατ. 
Ἰ. 59. ᾧδάς τινας ἄδοντες ; 50 Τδοϊίι5 ἀεβου 65 {πε ἀποίεπὶ (ΔΕ Δ 

85 5'πρίησ γΠ116 πον δἀναποεᾶ ἴο Ῥαίί]6, 
Ἰ. 62. ἐκεῖνος (1.41. ἐ112), τείεττιηρ ἴο ΧΟΠΟΡἤΟΙ, ᾿γ80 15 ποῖ {πε σι δ]εοὶ 

οὗ {πε βξεπίεηςθ. 10 {πετα ὑνεσα πὸ ριόποιῃ ᾿ξ τγου]α θὲ ἀοιθία] μοί ΠεῈν 
ἢ οὐ Ὁμε  Πθορῆτιβ νγὰβ τηϑδηί. 

Ἰ. 65. ὡς δια-βησομένους. (. 11. 7ο ῃ. 
1. 66. πρόσω τοῦ ποταμοῦ, “(ΔΓ ἱπίο {6 τίνοσ, 1{, “ἴο ἃ {ΠῚ 

ῤοῖὶπὲ οΥ 1Π6 τίνοσ, [π6 ῥαγεἰ εἶνε σοηϊίῖνο. 
Ἰ. 67. σφενδόνη, ΠεΙΕ “ἃ 5έογδ [γότὴ ἃ 5]1ησ,᾿ {που σ ἢ ῬΥΟΡΕΙῪ ἰδ Ὠθδἢ5 

1Π6 5]1πσ' 56] ἢ, Ηδξηςε ἐπειδὴ σφενδόνη ἐξ-ικνοῖτο τΞ ' ἃ8. ΒΟΟΠ 85 ἴεν 
σοὶ ψιΐη ἃ 5}1πρ᾽5 οαϑβί.᾿ (ρ. ]. 261 ῃ. 

Ἰ. 68. ἀσπὶς Ψψοφοῖ, “ ἃ Ξῃ16]4 5Που]ά τἰησ, 1. 6, τυ ἢ {Π6 τη ΐϑ51:}65 ἔγοπὶ 
ἴδε 5ἰησβ οὗ {πΠ6 Ἔπόῖὴν ϑυκίησ οἡ ἴἰ. 

]. γο. τὸ πολεμικόν, 55. σημεῖον, “ἴῃ 5ρῃα] ἴον Ῥαίι]6 ;᾿ 1. 6. ναὶ νγαϑ 
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1η6 τομαὶ βίριαὶ ἴου Ῥδξθ, απὰ τῆδὲ {πΠ6 ἐπε που πηδετβίαπα 
45 βιιοἢ, ἐπουρσῃ (ῃ6 ατεεκβ μαά ογάδθιβ ἴο ἴδκα 1 {Π6 σοπίγασυ ὙΓΑΥ͂ 
οἱ 115 ΟσΟΔβΙοη, 

.71. ἡ, 55. χώρᾳ-ε “ ψΠΒεΓγα,᾽ 1,Αἴ. φμα. Ὁρ. ]. 22 πῃ. 
1.. 72. τὴν τάξιν, “ λἰΞ Ξίαϊίοη. ὍΠ6 δγίϊο!α ἴπ ατεεὶς οἴϊεξη Ξε 8 ροϑϑεβ- 

δἶνα ρσοποῖη. (ῃ. 1. 15 ἢ. 
1. 75. ἤρχοντο, ἱπηρετί, οὗ ἄρχομαι, “1 Ῥερίη. Ὁ. 11. δοπ. [Βυϊ 

τῃ6 ᾿πηρετῇ. οὗ ἔρχομαι ἄοε5 ποΐ βεεὲπὶ ἰο Ὀξ πξεὰ ἐχοερὶ ἴῃ σοπεροιπας, ἃ5 
προηρχόμην, εἷς. 

1. γ6, ὥρμησαν. Ὁ. 1Υ̓. 204 π. 
1. γ8, σημαίνει. Ἴδε 5ίρπαὶ δρτεεᾷ προ ἴο τηϊϑίεαὰ ἐπα ΘπεΙΏΥ. 

σρ. 1. 7γο η. 
1, 82. οἱ πολλοΐ, “186 στεαίεσγ ρατί,.᾿ ὙΤῇδ ατίΐοῖα ἢ πολὺς σῖνεβ {Π6 

ἴοτοβ οὗ ἃ βυρεγὶαἰϊνα, μεποα οἱ πολλοί -- πλεῖστοι. 
1. 82. οἱ ὑπὸ Χειρισόφου, εἰς. (Ὁ. 1. 6ο. 
1, 85. ἢ ἔδει, “1Πδῃ πεν οπρῃς ἕο Πανα ἄοηα, δοοοταϊησ ἴο ἐπε ᾿πβίσιο- 

τἰοηϑ σίνεη δῦουβ ἴῃ 1, 66. 
1. 88. Τηλεβόαν ποταμόν, πον ἰῃ6 Κατα 8, ψῃΐοι ἢοννβ ἱπίο {88 

Ἐλβίοση Ὀγαποῖ οὗ {π6 Επρηγαίεβ. ὙῊῺ6 ατεεκβ εσα ΠΟΥ δϑοεπαϊησ 
ἱπίο {π6 ρ]αῖπ θῇ 1165. θεῖον (μ6 5111 Βίσῃογ εἰεναίίοη οὗ Εγζγοῦμ. 
ΤΠ οο]α οὗ ({ϊ5 ἀἰϊδπίσγιοϊ, Ἔβρεοῖδ!]ν δὲ ΕσΖζγοιπι ᾿ΐβεὶ, 15 ἘΠαΒΈΔΠΥ 
ΒΘΥΘΓΘ ἴῃ ὙΪΠίΕΓ ; ἂπα (Π15 νγᾶβ ἴῃ ἴπ6 Ὀερσίηηϊησ οὗ ᾿εσεθεσ, 8668 

ἼΤΑΡ]6 οὗ Π)λαἰ65, Ρ. υἱῖ. 
1. 93. τῆς νυκτός, σεη. οὗ {ΐπ|6. (ρ. ΙΝ, 255 ἢ. 
ὥστε ἀπ-έκρυψε, “50 {παΐ ἴξ οονετεά᾽ (βίαϊϊησ ἃ ἔδοϊ) ; ὥστε ἀπο- 

κρύψαι (ἰπῆη.}) νγου]ὰ τηθδη “ ἸΓἢ {Π6 ἐπεέθρέΐοτι οὗ οονετίησ. 
1. 97. τις καὶ ἄλλος, ΥΥ̓́μαὶ ἀοε5 καὶ τηδδη μετα ὃ Ὁ. 1. 21 ἢ. 
Ἰ. οϑ. ἔσχιζεν (ἰπηρετῇ,), “δεραν ἴο οἴεανε {ΠῈπ},᾽ οὐ "τυομα οἴεανε {πεπη,᾿ 
ἐκ τούτου. Ορ.1. 85 πη. 
1. τοο. δια-σκηνῆσαι, “ ἴο 5 Κα ὉΡ 5εῥαγαίε αυδτίεγβ," Διὰ ἰΞ σοππεοίεά 

ΜΙ δὶς ἀπά δύο, ἀηα ἀεποίεϑβ ϑοῥαγαίίονι οὐ αἰδίγιδιίοη Ἰηῖο Ρατίβ. ΟὉρ. 
ΙΝ. 309 ἢ. 

1. το. ἐβουλιμίασαν, " Ξυιδετεοα ἔτομη διϊιγια," ΟΥ̓Κ ὈΘοδτ6 ἔαϊηξ ἔτγοηλ 
[αϑιϊησ. Βου-λιμία ἰ5 ΠΠΈΘΓΑΠῪ ἦτανεποῦβ Βαηρσετ, ἐμ8 ῥγεῆχ βου- (ἔτοτα 
βοῦς, “αῇ οχ,᾽) ἀδηοίίπρ δηγίῃίησ ἰαγρα ΟΥ δχοεϑεῖυε, [ὙΠι5 βού-παις 
ΠΊΘΔη5 “Δῃ ΟΥ̓ΕΓΡΤΟΜ ἰομὲ οὗ ἃ Ῥογ.᾽ ῆαε 568 [6 ῥσϑῆχ ἀογϑε ἴπ ἴΠ|6 
ΒΆΤΩΘ ὙΔΥ, 85 ἴῃ “ λογϑθ- ομοϑίπες, “ λογϑβο- Δ ρἢ.᾽ , 

Ι. τοϑ. πάθος, " σοπηρΙαἰηΐ, ἔτοπι παθ- (ῃς Ξἴδιη οὗ πάσχω, {(-- πάθ-σκω), 
“1 βυῆετ.’ [Ετοχὰ {Πε σοτγεβροπάϊηρ Γδίϊη νγογὰ ῥαζίον νγα σεὲ " ραϊίθπηὲ, 
τηθδηΐησ᾽ Οη6 ὙΠ0 ἴ5 11], 11{, “ἃ φωεγεν. 

1. τορ. φαγόντες -- εἰ φάγοιεν, " ἐγ ἴδ αἰ. Ο. 1. 261 π, 
1. 116. Ὀ]Ξεησιϑἢ αὗται, Ποηλ. Ρ]. ἔδιῃ, οὗ οὗτος, “(μϊ5,᾽ ἔτομα αὐταὶ, 

ποτῃ, ΡΪ. ἔβη, οὗ αὐτὸς, “5ε1ν 
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τίνες εἶεν, “ὙὙΠ0 {ΠΥ τύεγο,᾿ {π6 ορί. π᾿ δη ἱπαϊτγθοὶ πιεβέϊοα. Ορ. ΤΡ. 
282. 

Ι, 120. κωμάρχην, “ιεδαα πηδη, ἃ βοτί οὗ οἢϊε πιαρβίγαϊα οὐ ῬδΠΠΠ οἵ 
τη 6 ν᾽ ]Παρα, Ταϑροηβὶ Ὁ]6 οἵ οοῦγβα ἴο {Π6 Ῥεγβίδη σονογπηπιβηΐ. 

1. 123. οἱ μὴ δυνάμενοι, “ τυλποουεῦ γΕΥῈ ὉΠ800]ς,᾽ Ξε εἴ τινες μὴ δύναιντο, 
1Αἱ. “ εἱ φμὶ πααυϊγεηῖ. 

1. 126. δι-εφθαρμένοι τοὺς ὀφθαλμούς, “ καυὼϊιρ ἰμεῖὶτ δγεϑῖρῃὶ ἀ6- 
βίγουβα, 11,9 ἀεδίγογεα ἴῃ γεθρθοί 97 [ΠΤ αγεβ.᾽ 80 ἴῃ πεχὶ 1ἰπε ἀπο- 
σεσηπότες τοὺς δακτύλου. 

1. 120. τῆΞ χιόνος, “" ἔτοπι {Π6 βηονν, [{Π|,| "ἂς χορ αγάς ἴῃ βηον ρεη. οὗ 
γαβρθοῖ, 

Ἰ. 132. ὑπο-δεδεμένοι, “ τοὶ]. ἐΠιοὶγ 58]ι065 οπ᾿ ὙΠῈ56 ΜΕΙῈ βδηάδ]β, 
σοηβίβείησ οὗ ἃ τῆξεια 5οΪ]6 ἰαβίθβηβα ὈΥ͂ βίσαρβ σοίησ τουπα {ῃ6 [δεί. 
ΠΠῚῈεηο6 ὑπο-δέω (1ἰἰ. Φ1 τἰ6 Ῥεῖονν ᾽) πηδᾶπβ “1 ραϊ οἡ βαηᾶα]β, δά ὑπο- 
δεδεμένοι, ἴῃ ἃ τηϊά 416 ταίμοῦ μη ἃ Ῥαββϑῖνε 56η86, 15 “βανίπηρ {πΠεὶγ 
58 Π18]5 οἡ {πεῖν δαί. 

1,134. γάρ εχρ᾽αίης {Π6 τϑαᾶβοη ΜῊ παν ϑυβεγθα ἴῃ [Π8 ΠΊΔΏΠΕΥ 
ἀεβοι Ρεά, 1. 6. δεσαμδο {ΠΕῚΓ πδνν 5Π 065 6 6 τηδα8 οὗ ἀπά γθ556α ᾿θαίῃου. 

Ι, 140. ἐκάθηντο, Ρ]ρετῖ. οἵ κάθ-ημαι, ννἱϊἢ τηθαπίηρ οὗ ἱπηροτί. θθοδιιβ8 
κάθ-ημαι ἰ5 υϑεᾶ ἃ5 ἃ ῤγέεδοπμί. ἌΝὮΥ ἰ5 {π6 ατπιρτηεηΐ ρμ]αςσεα Ῥεΐοτε {πα 
Ριδροβιτἰοη ἴῃ ἐ-καθ-ήμην ὃ Ορ. ΙΝ. ὅο ἢ. 

1.141. οὐκ ἔφασαν. (ρ. ΙΔ΄. 278 π. Τὶ νγὰβ πεῖ {μαΐ (ῃ6 ἱποῖ- 
ἀεηξ οσουτγεα ΠΟ ΧΕΠΟΡΠΟΠ ταϊαίεβ 'ἰπ ομαρ. ]. 275, οὗ ἃ βο]άϊεσ 
αἰτεπηρίϊηρ ἴο ὈΌΓΥ ἃ 5ῖοκ οοιησαάθ, ἴο ϑᾶν {πὸ σοι] οὗ σαγγυὶησ 
Ὠΐη,. 

1. 145. φοβῆσαι. ΤΟἰΞεϊησ ΐθἢ φοβεῖν, “ ἴο {πἰρμίεη, 1, Αἱ, ἐογγογ6, ἔτοτη 
φοβεῖσθαι, “" ἴο ἔξατ, 1,Αἴ. ἐἰγηογο. 

Ἰ. τρο. ἧκαν, 15 δοΥῖ. οὗ ἵημι, ἜἜθηκα, ἧκα, ἀμ ἔδωκα ἀτα ἴπ6 [ῆτεθ 
ἰδὲ δοιιϑίβ ΒΟ εηά ἴῃ «κα, Το ποῖ οοηΐιβε ἧκαν ΜΠ ἧκον, ἱτρ ΕΓ, 
οἵ ἥκω, “1 πὰ σοπηα.ἕ 

Ἰ. 156. σκεψομένους, πιξ, ΡῬατί. “10 566, αἱ. υἱβηγοσ. 
]. 158, παρ-έδοσαν κομίζειν. ΤΕ Οατεεὶς ἱπῆη. σα Ρ6 υι364 ἰο 6χ- 

ῬΙῈ55 ἃ 2ηῥοβθ ΟἹ ἐπέθηονι, ἰπβίεαα οὗ ἵνα ΟΥ ὅπως ΙΗ {Π6 50]. ἀπ ορί. 
Ιὴ Τιαἰίη γοὺ οουἹά ποῖ σαΥὺ “δερτχοίοβ 115 {γα ἀθυιπὶ ῥογίαγε, Ὀὺὶ “κί 

 ογίαγεπί. ὙΠ6 ατεεὶς ἰπῆπ. 15 τιθῇ τηοσα Κα {π6 ἘΠρΡΊ 5} ἐμαπ {Π6 
Ἐπεμΐ ΟΡ, 111. τοῦ ἢ. 

1. τόρ. οἶνος κρίθινος, ΡτοΟΡΆΡ]Υ ἃ βοτὲ οὗ "νΠΙβΚΥ,᾿ ἃ5. ἡγοῦ] ἀρΡρεδατ 
ἴτοτη 115 εἴδοῖβ. (Ὁ. 1. 172. 

1. 170. Τιβηρσυίϑῃ αὐταὶ αἱ κριθαί, “της σταίηβ ἐλεηιδεῖνος,᾽ ἴτοτη αἱ 
αὐταὶ κριθαὶ, "1Π6 Ξαγ16 σταϊηβ.᾽ (ρ. Ν᾿. 190 ῃ. 

Ἰ. 172. ἄκρατος, 111. “ππτηϊχοά,΄ ἴτοτη ἀ, “ποῖ, δηα κεράννυμι (ρετί. 
κέ-κρᾶ-κα), “1 τηῖχ’ Ηξεποα (οὗ νυἱηθ) “ϑίσοηρσ, Ῥδοδιιβα (ἢ6 δηοϊθηῖβ 
ΒΘΠΘΓΑΙΥ πιϊχϑα {Π|6ῚΓ τη τ ἹΓἢ νναΐου θείοτε ἀτϊηκίησ, 
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1. 173. ἐπεί τις συν-εθισθείη, “ας Ξοοη: ἂς ΟΠ6 σοΐ πε ἰο ἰ{." ΤΠε ορὲ 
ἢ ἐπεὶ ἱταρ]165 " τυκόπουεν ἴμ6 {ἶτηε τηῖσῃς Ῥε.᾿ 

1. 1γ6, Φᾶσιν, ποῖ ἰῃ6 (ο]οπίαη ῬΠαβίβ, ψνῃΐοῃ ἢἤοννθ ψεβθνατσαά πο 
{ηε Ἑπχίπο, θαΐ [ῃ6 Ασαχος οὔ πηοάεση Ατας, ἰοῦ ἥονς δαςίνγαταά ἱπΐο 

186 (αβρίδῃ ὅεαΑ. Ὅὴὶβ ἰδἰίει σἰνεσ αἷ5οὸ μδᾶά {Π6 παιὴηξ οἵ Ρ]ιαϑῖβ, δπᾶ 
ΧεηοΡρἤοη βεοὴβ ἴο Πανα σοηΐοπηαεα {ῃ6 ἔψχο. Τῇς ἀϊδίγιοϊ 15. 511] 
οΔ]]εα Ῥαβίη, απᾶ ἔπε στίνευ Ῥαβίῃ 81. 

παρά, ποΐ “ἴο᾽ {πε τῖνεῖ Ῥηδβίβ, Βαϊ " δἨοησ᾽ ἴξ. 
τῇῃ-εἰς-τὸ-πεδίον-ὑπερβολῇ. (ΟΡ. 1. τος ἡ. 
]. 182. τοῦ ὄρους. ΠΟΙ ΞΕἰηρσυΐϑῃ ὄρος, σεη. ὄρεος, τους, πειξ, “4 πηουη- 

ἰαΐη,᾽ ἴτοπι ὅρος, σεη. ὅρου, τααϑο. “4 θοππάᾶδτγυ. 
1. 185. ὡς τάχιστα, [1{.- “45. (αηγοηθ ᾿οῦὰ ἄο 1{) τηοϑὲ αυῖοκὶν. 

ἷ. 6, “45 αυῖοΚΙῪ ἂς 2οβοίδίο" Τιαῖ. φιαηι οεἰεγγίηιθ. ΟΡ. ὡς κράτιστα 
Ἰ.ΊΟΙ, ὧς ῥᾷστα 1. 102, ὡς ἐλαχίστους 1. 103. 

1]. 186. Τῆδ ἀαοοεπὲ οἡ οἵ ἄοες ποῖ Ρεϊοηρσ ἴο ἱΐ, δαὶ 5 [ἄγουσι ῬδοΪΚ 

του {ῃ6 τε [Ὁ] οννίησ, Ὑπεογείογα οἱ 15 (Π6 δυίίοῖα ἢ πολέμιοι, ἀπά 

{16 ᾿ηογνθηΐηρσ τνογᾶς νῦν-ἡ μᾶς-ὁρῶντες τε ἴαΚεὴ ἰορείῖμεσ ἃ5 οὴθ ψογά 
Ξε δὴ ερίτπεΐ οὗ πολέμιοι. (. 1. τος π. 

1. 180. μετὰ τοῦτον, “ αἴεν Ηΐτη,᾿ ἴο θεὲ αἰξιπρυϊϑῃεα ἔοπι μετὰ τούτου, 
“τοίκ Ὠϊτη.᾿ Ορ. μετὰ ταῦτα 1. 128 πᾶ ῃ. 

1. τρο. γιγνώσκω, “1 Ἰπᾶσε᾽ οΥ " ἀδοϊάε,᾽ ἕο θὲ ἀἰβεϊησιυΐϑηεα ἔτοσὰ οἶδα, 
Ἰ Κπονν. Γιγνώσκειν τηραὴ5 "ἴο σε ἃ ποίϊοπ᾽ οὗ ἃ [πΐηρσ, μθηοα “ἴο 
Ἰϑαση, “Ῥεγοεῖνθ, οὐ “Μιᾶρε." [ΎὙΠετὲ ἰβ θοῦ {π6 βαιὴς αἰβδγεποθ 
Ῥεΐγνγεεη [ῃη6 ΕΤΘΠΟΝ οοπηπαΐγε ἀπ ςανοΐ.} 

11. 101, 192, 192. ὡς κράτιστα, ὡς ῥᾷστα, ὡς ἐλαχίστους, (. 
Ἰ. 185 πῃ. 

1. 194. κλέψαι τι τοῦ ὄρους, 11. “ἴο Ξἔ64] ἃ Ῥοτίίοη οὗ ἴπ6 πιουηίαίπ, 
ἷ. 6. "5ἴθαὶ οἵ ὙΑΥ ονεσ (ῃς πιουπίαϊπ,.ἡ Κλέπτειν τηεδῃβ (1) “ ἴο 5ἴθα), 
(2) “ἴο ἀο δηγιπΐηρ ὈΥ βία! ἢ, 1ι5ῖ δἋ5. νγὲ ΒΡεαΚ οὗ εἰθαϊίγιρ' ἃ τΩΔΥΟ ἢ 
ὍΡΟΩ (πἢ6 ἐπεῦγ. Ὅῇὴα ρΡοϊπηΐ οὗ ἰῃ8 " Ῥαπίδσγ᾽ ἰπ θε [ο]ονίησ οχίγαοϊ 
1165 'π ἴπ6 ἄοιθ]α πιεαηΐηρ οὗ ἴῃ "γοσά, 

1. τοό. καὶ... δές ΔΥΏεη καὶ ἀηὰ δὲ σομηθ ἱπ {ῃ6 βαπηβ οἴἶδιιβε, δὲ 
σΟΌΡΪΘ5 με βεπίθησε, καὶ ἘΠῚ ἢ αϑῖβεβ π6 υγοσγὰ ψῃ]οἢ Ό]]ον5 ᾿ξ. Ηδγα 

“ἀπῇ (οΥ διιῖὴ 1 τὨ1ηκ 1 ἰβ ποῖ ἱπηροόββὶ Ὁ]6 ουοι (καὶ) ἴο 5ἴδαὶ οὔγ νγαγ.» 
Ἰ. 199. ἀτάρ, “υΐ γεῖ,᾽ τηατκίηρ ἃ βυδάξη οἤδηρσε οὗ πουρσῃῖ, ὙΠῈ 

ΡΓεοῖβε ἰάεα 15 " Βαϊ, ἐπι δοριϑοητεηῖσο 97 ΤὨΪηΚὶπσ οὗ [Π6 τηδίίον ἀραΐν,᾽ εἴς, 
συμ-βάλλομαι λόγους, “1 (4}}-,᾿ 1, “Ῥυΐ νοτᾶς τοσείμογ, 1,41. ον 

ΞΘ ἽΊΟΤΙ65, 
1, 201. ἐκ παίδων, “τοι ΟΠ] ἀΠμοοά;, 1ἰϊ, “ ἔγοση (Ὀεΐπρὺ οὨ]ἄταπ,᾿ [,αἱ. 

α ῥπμεγῖς, 
Ι. 2902. ὅσα νόμος μὴ κωλύει, “τυλαίενεν ἴῃ Ιατν ἄοεϑ ποΐ ἑογθὶ ἃ." Ορ. 

ΠΣ 1 55.8. 
Ἰ. 292. ὧς κράτιστα, Ορ.]. 185 π. 
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Ἰ. 2ού. κλέπτοντές τι τοῦ ὄρους. (. 1]. 194 ἡ. 
πληγὰς λάβωμεν 1ἰἴ6γΑ}}Υ τεΐετϑ ἴο (Π6 Ραμ βσμθης ἸηΠ]ο εἃ αἱ ϑρατία 

ὙΡΟη Πο56 Ὑγ80 ὑνεσα σδιιρηΐ δίδα]!ησ, (ΟΡ. 1. 204.) Α,5 Δρρ]ῖδά ἰο ἰ(ῃς 
Ῥιαβοηξ οἰγουτηβίαποαβ ἰΐ τηθδηβ Ὀεϊηρ “ θοαίοπ᾿ ὈΥ {6 ἘποιηγΥ. 

[ΤῊϊ5 ἰανν οὗ {μεῖς ννγὰβ ομε οὗ {πε ᾿πβιϊ[αἰ]οὴ5 βου θεά ἴο ΤΠ γουΓΡΊΙ5. 
Βγ 1ξ {πΠ6 ϑρατγίδῃ Ὀουβ νεῖ ποῖ Ἑἐποουσγαρϑα ἴο βίβαὶ ἴῃ αἱΐ οαβδαβ, θαὶ 
ΟἾΪΥ ἴο οδίαϊη (Π6 πεοθϑβϑαῦῖοβ οἱ {8 ; δπάᾶ 1 σαπρης {ΠΥ νογα ΡαΠΙ5ῃ Θά, 
ποὶ ἴον ἴῃς (Ποῖ 1561, Ῥὰϊ [ῸΓ Πανίησ ἄοηα ἴΠ6 ψοὺκ Ῥδάϊγ. ΒΥ (δ5 
Ἰογοίπρ' ἔμθ ἴο ἀδροπα ἀροη {Πεῖγ οὐγῃ Ἔχϑυζίοηβ ΤΟΥ ἃ Ῥατα βα ϑἰβίξηςθ, 
Τγουσριβ πορεά ἴο πλάκα {πεπὶ ματὰγ δηα εἤξοίίνα 5ο] Ἰ6γ5.] 

1, 2ογ7. ἀλλὰ μέντοι, “ν»ς]], α5 ἴον ἐλαί Τῆς μὲν Πα5 115 αδ14] οτος 

οὗ “᾿Ἰπάςοά᾽ οἵ “" σοτγίδι Η]Υ ;᾿ τοὶ 15 Ρουῃδρ5 δῃ οἱ ἔογπι οὗ σοι, ἀπ τηβδῃβ 
“1εἴ τὴς {6}1} γοι. 

1. ζοϑ. δεινοὺς κλέπτειν, “οἴενοτ αἱ εἰθαϊησ. δεινὸς πηθᾶη5 (1) 
“(ΟΣ θ]6,᾿ (2) “ νγνοηάθγα], (3) “οονεῦ ;᾿ ΟΟΠΊΡΑΓΕ ΟἿἿΓ δχργεβϑίοη “8 
ἐεγγίδίο μαπιά᾽ αἱ δηγίῃίησ, ἱ. 6. “νΈΓΥ οἰουςγ᾽ αἱ ἀοίηρ 1ἴ. 

τὰ δημόσια, “ἰῃε6 ῬΕΌΙΪΟ “ποιόν, 556. χρήματα. Τῆε τεδαϊηθϑβ οὗ 4]} 
ῬΌΒΙΙς οἶοειβ ἴο ἴακε Ὀγθε5 νγὰβ ἃ οὐγίῃρ ενὶ} ἴῃ ἴΠ6 Αἰμεηΐδη τὸ- 
ΡΌΡΙΙο. “ 

]. 2ο9. καὶ σοί. αὶ ἄοε5 καὶ τηδδη Βεῖε ὃ Ὁρ. 1. 21 ἢ. 
Ἰ. 211. κατα-ληψόμενος, (αἱ. ρατί. (. ]. 156 η. 
Ι,. 215. εἰς τὸ ἴσον ἥἡμῖν, “ἰο 4 ἰενε] ΜΙ 5. [,41. ἐπ ἀεχμμτη 

«ἰδδοοηογ. 
1, 216. καί Πετα ἱπίσοάιιοεβ ἃ βιάάςηῃ δηά ἐπραΐίοτιέ οΟὈ]εοἰΐοη, δπα τηΔΥ 

θὲ ἱγδηβαἰςξἃ “ας. [ΤῊΪ5 οτος οὗ καὶ 15 σου ΠΊΟΉΪΥ 5εεη ἴπ ἰπ6 Ρῆγαβα 
καὶ πῶς ; “μέ ον ὕ᾽᾿ οἵ, “οὺν ἐλθρ Ὁ) 

1. χ᾽. ἀλλά, “παν θαι. 
Ἰ, 219. ὁπότε ἔχοιεν, ([ῃς ορίαἰΐνα ἀερεηάϊησ οὐ ἰδ ρῥαεέ ἰεηβ6 ἐποιή- 

σαντο ;--- {ΠΕ γ τη δὴ δρυξεπηεηΐ (Ππαἰ ας 500: α5 ἐΐὲν ρϑέ ῥοςϑθϑοίορ οὔ 
της Πεῖρῖ5 ἴμον 5ῃουἹά ᾿ΙΡΗ την ἤτεβ. ὙΠῸ ογάειβ σίνεη ἰὸ (ῃε 
γοϊυηΐεοιβ ου]ά θ6---ὁπόταν ἔχητε τὰ ἄκρα, πυρὰ καίετε πολλά, 

1,221. ἀπ-ἤρχοντο, ἱπιρετί. οὗ ἀπ-έρχομαι, ποὶ ἀπ-άρχομαι. (Ορ. 
5 ἢ. 

Ἰ. 228, ἐφ-είπετο, ἱτηρετί, οὗ ἐφ-έπομαι (ἐπὶ ἀη!ὰ ἕπομαι), ορ. 11. 258, 
ΙΝ. τόο πῃ. 

1. 222. Ταόχους, ΡΓΟΡΑΌΪΥ ἰΠ6 ἀϊδίγιοξ θεΐννεεη {π6 τηοάθτῃη Καῖβ 
δη4 ἙτΖτουτα, Βιϊΐ [Π15 ρατί οὗ {ῃς τουΐα 15 Ἔχί γε ΕἸ ἀποετίδίηἷ, 

1 Αἰπβοτῖῃ (Ττανεὶς ἰπ ἴῃς ΤτᾶῸΚ οὗ τπ6 Τὴ ὙΠουβαηά) ρίδοεβ {Π 6 
ὙδΔοΟΠὶ 4 ἰοπρ ΜΑΥ ποιίῃναγά ἰῃ Θεογρία, δηὰ σᾶιγῖε5 1Π6 Οτσεεκβ 50 ἔασ οὐΐ 
οἵ {πεῖς ἀϊγες τουΐε. Βυΐ Οτοίε (Η!5ὲ. οἵ ὅτεεςθ, Αρρεπάϊχ ἴο ςῇδρ. ᾿ἰχχ) 
τδῖζες {Π6πὶ ΟὨΪΥ ἴο 1Π6 ἰενεὶ οὗ Εγζγουπ), πὰ ἄγριιεβ {παξ {Π6 {{π16 βρεῆὶ οῃ 
τῆς πιάτο 15 [Π}ν δοοουηϊεά ἔοσ ὈΥῪ {Ππ6 αἰ Που] εἶ65 οἵ {πε γγᾶγ, 
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1. 224. Ὀἰπεϊπρυΐϑη ᾧκουν, ἱπιροτί, οἵ οἰκέω, ἴτοπι ὠχόμην, ἱπηρετγί, οὗ 
οἴχομαι. 

Ι. 238. αἱρετέον, “»:ι|5ὲ ὃς ἰακεη.᾿ εγθαὶ δάϊεοίίνες ἴῃ -τέος ᾿τ ΡΥ 
πἰϑοθοεὶίν (ἴῃς 1,4. σεγαηάϊνα, 45 αηταραάτι5), [ῃ Ο58 ἴῃ -τός ἱτΡΙῪ ῥοϑεί εν, 
(1,1. 4ά). ἴῃ - δὲς, ἃ5 απιαδὶ 15). (ΟΡ. ΙΝ. 142 πη. 

ἔστι, {Π6 ῤγέβ., ποῖ ἔσται, [ῃς “είτγε, ΑἸ ΠουΡῈ εἰ μὴ ληψόμεθα {οἸ]ονν5. 
ΤῊ 5εηβθ ἰ5-- γα ἤᾶνα ΠΟ Ῥγονίβίοῃβ πουν, [πο 7 5δλαϊϊ τῦὸ ρ'δὲ ατι}} ὑΠ|655 
νγε ἴδκΚα (15 τοτί. 

1. 242. πειρᾶταν, {ῃπ 50]. (οοπίγαοϊεα τ πειράηται), ποξ {π6 ἱπάϊο. 
(ΠΌΤ πειράεται.) ΑἹ] δοριροιιπας οἵ ἂν, ἃ5 ἐὰν, ὅταν, εἴς. ἰακα {Πς 51Ὁ- 
Ἰυποίίνα πχοοά. ΟὉρ. 111. 67 η. 

Ι, 246. Ηετα δηά ἴῃ 1]. 220 χωρίον πιεᾶπβ “ἃ 5ρα06 οὗ στοιπᾷ ;᾿ εἶβε- 
ὙΠΟΙΟ (85 ἰη 1]. 236) 1 τηθαᾶηβ “ἃ ἰοτί.᾿ [1{ ἰ5 ῬΙΟΡΕΓΎ ἃ αἰπιϊηθπίϊνε οὗ 
χώρα, ὶ. 6. “4 {Π{πΠ| ῥΙαςε. 

1. 247. τρία ἡμί-πλεθρα, ΔΡοιὲ ΠΥ γατᾶθς, ὙΠ πλέθρον νγὰ5 ἃ 
τηράϑαγα Οὗ Ἰδηρίῃ ξιοι ἘΠρΡΊΙ5Ξἢ {δεί, 

1, 252. ἐνταῦθα ἔνθεν, “ἴο ἃ ροϊπί ψΗΘηςα.᾽, Ἐνταῦθα ῬΓΟΡΕΙΙ͂Υ ΤηθδΠ5 
“ἐπὶ [815 Ρ]δοθ,, δηβυασηρ ἰο {πΠ6 πυσϑίϊοη τὐλεγοῦ Ὀὰΐ ἰξ 15 οἰΐεη πϑϑὰ 
Αἰίοσ νϑθβ οἵ πιοίϊοη, δηβυγεσίηρ ἰο (Πς6 αυαϑδίϊοη τυλέϊπογ ἢ 850 γᾷ οοτη- 

ΠΊΟΠΙΪΥ 54Υ̓ Λέγε, ἐιεγθ, ἀμ τυΐογα ἴον ᾿ἰίλον, ἐμέλλεν, ἀπιὰ τυλέϊλον, 
1. 255. μετὰ τοῦτο. Ορ. ]. 180, 1. 128 π. 
1]. 26ο. ἐπεὶ προ-δράμοι, “ὐεγν ἔΐγι6 Ἦδ τη ἰοτνγατᾷ, [,δἰ. φμοίϊες 

2γοσμγγεγοί, (ΟΠ) ποίοηβ οὗ {6 Π (Π6 ορί. οἰΐζεη ἀςποία χεῤεαίοά 
δοίΐοπ, “Ὑ Πεπουεγ.ἢ 

1. )6τ. ἅμαξαι, “ νναρσοη-ἰοαάς.᾽ ἽὝἌμαξα 5 ἢδτα Ρυΐ ἔοσ ψγμδὲ 1 οορ- 
ἑαΐνι5, }αδῖ ἃ5 ἴῃ 1. 67 σφενδόνη τηδαπί [ΠΕ 5έογ6 ἴτοπὶ ἃ 5]ἰηρ ἀπά ποῖ (πς 
5]1ηρ 1561} 

Ἰ, ,62. ΤῊ οὐ ροεϑβ οἴοβεὶν ψἱ ἢ πρῶτος, “δατὶηρ Ἰοϑὶ ἢ6 βῃου!ά ποὶ 
Ῥε (Πς ἢιβί ἴο στη, εἴο., 1,αἴ. “ ναγὶ [5 26 σιοῦε ῬΧΙΠλιι5 Ρογουγγοτγοῖ. 

1, 265. ἐπι-λαμβάνεται, “" σαίο!ο5 ΠοΙά οὗ Λαμβάνειν 15 "ἴο ἴακε᾽ ἀπά 
ΦΌνΕΓΠ5 (Π6 δοοιι5., λαμβάνεσθαι (τη 44]6), “ἴο ἰακε ΒοΙὰ οὔ ἀπά ρονβθῖηβ 

{Π6 σεηϊίνε (τῆς ἴτυοϑ). Βιξ {πῃ δοξϊΐνς λαμβάνειν αἶδο ἴακε5 ἴῃς βεῃ. 
οὗ [με ῥαγέ 5Ξεἰζβά, 45 ἔλαβον τῆς ζώνης 1. 276. 

1. 266. μετὰ τοῦτον. (. ]. 180 π. 
1. 269. Ὀἰπεἰπρυ θη ταὐτά, “1Πε βατηε,᾽ ἔτοτῃ ταῦτα, "(με56 πίηρ5.᾽ ΟΡ. 

ΤΑΝ διᾶι: 
1. 270. κατα-ρρίψοντα, ΕῸτ (6 ἀουδ]ηρ οὗ ρ ἱπ οοπηρουπᾶ νοιῦ5 

0Ρ:1: ὁ ἡ. Ϊ ᾿ 
1. 271. ἐπι-λαμβάνεται αὐτῆς, ορ. 1. 265 π. 
1. 273. φερόμενοι “ΜΙΝ ἃ τα5 ἢ, 11{. “ Βεΐπρ Ῥοσης αἱοπρ.᾽ [.αἵ, σμηι 

ἐπιρείμ «εἱαίϊ, 
ἐντεῦθεν, “Ποποο, ἱ. 6. "ἴῃ οοπβεάιοποα οὗ {Πἰ5.ἢ 

Ἰ. 277. Ἅρπασον. ΤᾺς ΗδΙρᾶβιιβ ἰ8 Ροββί ΟΙΥ ἃ ποι -υγεβίθγῃ ἰγί- 
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Ῥαίατν οἵ {Π6 Αταχοϑ (ο]]δα ῬΠδβὶβ ἴῃ 1. 170.) Τὰ Πα5 θδθὴ βιρροβϑά {παϊ 
Αἰζοι ογοβϑίηρ (Πς Ἰαἰίογ τίνοσ ἰῃ6 Οτσεοκβ μαα πηι ΠΘα ΠΘΑΙΥ ΙΟΟ ΠΏ1165 
οἷἱἦῪ οἵ {ΠΕ ῚΓ ννᾶὰὺ ἴο {ῃ6 ποιίῃ βαϑί, δηα ὑγεῖα ΠΟῪ σοί τηϊηρ ἴπ ἃ 
αἸτγθοίίοη ΠΘΑΥΪΥ ΡΔ7γ4116] ἴο {πο ὶγΓ ἰουτηοσ τουῦΐθ, {πγοιρῃ [ῃ6 οουπίγυ 
οἵ [6 Ομαῖυρεβ. (8εε ἰοοϊ-ποία οη Ρ. 141.) Βαῖΐ ἰξ 5 τῆοσα ΠΚοὶγ {Παΐ 
τς Ηδγραβιιβ 15 {Π6 τιοάθιῃ Το ογακ ὅ1ι, νυ Β1Ο ἢ ἤοννβ ἰηΐο (ῃς ΒΙΔΟΙΚ 56α 
ὭΘΑΙ Βαΐουτη, (866 Νοοδαθυαγυ.) 

1, 280. πέντε ἡμερῶν, “ὑι ἥνε ἄαγο.’ ΤΠ σοηϊῖνα ἱπηρ]165. οἷος 
σον λιθῖον, “ἃ. Ῥατί οὗ, “ἸΠ]η᾽ 4 οετίαϊη ρειϊοά. ΟΡ. τῆς νυκτὸς ἸΨ, 

255 ἢ. : 
Ι, 282. Ὀβιϊηρυϑἢ ὄρος, “4 πιοιηίαίη,᾽ ἔτοτη ὅρος, "ἃ Ῥοππάατγ.᾽ ΟΡ. 

Ἰ, 182 π, Δύμετῖα (μἷἰϊβ ΤΉΘΟμα5 νγαβ ἰ5 ἀποογίαϊη ; πὶ 1 ἀρρθαῦβ ἴο 
παν Ῥδεη οἵξ {πΠ6 ἀϊγεοὶ τοδά ἰο ΤΊαρεζιιβ, ἰηίο μοι (ῃ6 Οτεοκο 
τοι γη 64, αἴτει αἰβυἰβϑίησ {πεῖν σαϊᾶς (]. 3οο.) 

1, 28). ἀεί, “οὶ ἰἰπὴ6 ἴο {{πη6᾽ ΟΥ̓ “ἰῃ ϑιισοθβδϑίοη. Ορ. τὸν ἀεὶ 

ἐν-τυγχάνοντα ἸΝ΄. 127 ἢ. ΤᾺΒ ποχὶ ἀεί τηθδηβ “ σοπίϊ τι }]γ.᾽ 
ἔθεον δρόμῳ. Ορ. 11. 54 πη. 
Ἰ, 288. μεῖζόν τι, “ 5Ξοπηείῃΐηρ ΨΕΙῪ ἱπηροτίαηί, 11{,| “ στοαίογ ((Πδη 

ΟΥΑΙ ΠΑ ΓΥ).᾽ 
1. 295. περι-ἔβαλλον. Νοίε {πε ἴοστοβ οὗ {Π6 ἐρηῤεῦ,, “ἴεν δεραιε ἴο 

ΕἸ γαοθ᾽ οὐ “εἰ ἰο εγατδοϊηρ. 
Ι, 296. φέρουσι... ποιοῦσι. ΤῊΣ οἤδηρα ἴο (δ Πἰβίοτ θα] Ργα5, ἔγοπὶ 

{ῃς Ραϑβί ἴξηβεβ ἀφείκοντο, περι-έβαλλον τηδτῖτα {π6 γαῤία έν οἵ (ῃς δοίίοη. 
[Τετα 5 4 σοοᾶ ἘπρΊ]5ἢ Ἐχδῖρὶα οἵ {5 ομδηρε οἵ ἰβηβεβ ἱπ {πὸ 
Ῥιρνῖνς ῬγορΎε55, ἴῃ {Π6 βίοτυ οἵ αἰδπὶ Πεβραὶγ: “50 ψΠδη ἢα αγόϑϑ, Πα 
βεἰἐοίΐ Ἀΐτα ἃ. ουᾶρεϊ, αηᾶ ρορίξβ ἄονγῃ ἰηΐο (πΠ6 ἀπηρσεοπβ ἴο ἰμεπι. .. 
ὙΠοη Πα }α]]ς ἀΡοη ἴπεηι, δπα δοαίς ἰΠ θη ἴῃ δι ἢ βοτὶ {Πδΐ [ΠΕ Ὺ τυθγθ ποῖ 
8ὈΪς ἴο Πε]ρ {μειηβεῖνεβ. 

. 1. 3201. τῆβϑ νυκτόΞ. (ρ.]. 280, ΙΝ. 255 ἢ. 
ὄρος μέγα, “4 Πἰρῇ πιοιιπίαϊη-ταηρσα, ταηπίηρ δαϑὶ δηα νγοϑῖ, Ῥδγ]16] 

ἴο ἴπΠ6 βεα-οοαδί. ὙΠηςῈ (ο]οΠὶ οσοιρὶεα της οοαϑί οὗ {μ6 Επιχίπθ ΠῸΠῚ 
ΤιδρεζΖαβ ἴο ἴπ6 ῬΠδβῖβ (Ῥεγοπα Βαίοιυτ). 

1. 206. ἀντι-παρ-ετάξαντο φάλαγγα, “ ἄτενγ πρ «ραϊηβί {ΠῸπὶ ἐπ {ϊπι6.ἢ 
Τῆς ψοτὰ φάλαγξ ἄοεθ ποὶ 6θϑϑαῦϊν τῆθᾶῃ ἃ σοιηρδοῖ τηᾶϑ55; ἰΐ νγᾶϑ5 
ΟΠΪΥ ἴμῃ6 Μαοεάοηΐδη ρῥῃδίδηχ ἴμαὶ νγὰβ 50, δηα οὔῦγ 56 οἵ {Π6 ἰδπὶ 
ΘΟΙΏ65 ἔτομῃ (ῃ58. ΤῊ ῬΓΌΡΕῚ τηδδηΐηρ 15 “α 1ἰης,᾽ 1,Αἴ, αοἷε5, ἃ5 Ορροβεάᾶ 
ἴο “4 οοἸυτηη.᾽ [Ιη [Π6 ῥτεβεηΐ ᾿Ἰηβίδηοα [πῃ 6 ατεεῖκβ ἢγϑί Τοστη θά ἃ {ΐπ6, Ὀαὰϊ 
Πηαϊπρ' (ῃ15 ἱποοηνεηϊεηΐ ἴοσ τηδτο ίησ ὉΡ (Π6 Ἀ1]1, ἔμεΥ “ ἀϊβροβεᾶ {πεῖν 
ΟΟΙΏΡΔΗΪΕ5 ἴῃ φοἰμηηι5᾽ (ἐποιήσαντο ὀρθίους τοὺς λόχους]. 313). [50] 16 Γ5 
οαππηοί τηδτΟἢ “ ἐγ ἰΐγι6,᾿ (1. 6. βἰαπάϊηρ 5ἰάθ ὈῪ δἰά6) ὑη1655 {πῸ στουπά 15 
αυϊία οἸθατ, {κὸ ἃ ρΡαταάβ στοιηᾶ, Οοἷηρ δἱοπρ τοδάβ δπᾶ 411] οὐ ΠΔΥΥ͂ 
τηδιοῃϊης ἰ5 ἄοπα “ ἷπ οΟἰ απηη,᾿ ἱ. 6. ΒΌΙΔΘ ἴου, ΟΥΓὁἩ ποῖα δρτεαβί, πα {Π6 

τεϑὶ [0] ονγίπρ ῬΘμϊπά ἴῃ ἃ 5ἰτὶηρ. 7 
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1. 3210. κωλύουσι τὸ μὴ εἶναι. Ὑὴς Οτεεκθ ὑ56 ναὶ ἰβ τϑαῦν 1Π 6 
παίατγαϊ τηειβοά οὗ ρυζίίηρ ἃ "ποῖ᾽ ἴῃ εδοῇ ρατί οὗ [πῃ ξεπΐεπςε. Μ7ὲ ΞΑΥ 
“Ῥτενεηῖ (ἰ. 6. "ἄο ποῖ 1εἰ,᾽) γοῦγ Ὀβίπρ. Ὑλὲν 58 “Ῥγενεπῖ γυοιγ [ποῖ] 
Ῥείησ. [Ὁρ. κωλύσουσι μὴ ὀλισθάνειν ΤΥ. 242, ἀπὰ πε τὰ] ρ]16ἀ 
περαίγεβ ἴῃ 1. 141 π.} 

πάλαι ἐσπεύδομεν, “»γ͵α λαυε Ἰοησ Ῥεδη ἀεϑιγιησ.᾽ ΤῊς Οτεεκβ υ58 
πάλαι ἴππ5 ὙΠ ἃ ρσεβεηΐ οὐ ἱτηρεσγίεοξς, υεσα γε τπιξε ἃ ρεσίεςξ, 45 πάλαι 
ὁρῶ, “Ἴ Παγνε ἴοὴσ 5Ξεεη, 1,31. “)απχάδυιατη᾽ ΟΥ̓ “τηράει υἱάεο.᾽ 

1. 3211. ὠμοὺς κατα-φαγεῖν, “εαἴ τπρ αἰϊνε,᾽ 1π|. "εαξ ΠΡ γαῖ, ἃ Ῥτο- 
γΕΓθ 14] Ἐχργαββίοη ἔοσ ἴῃ6 συ Κ δπᾶ αἰΐεγ ἀδβίγαοίοπ οὗ Ῥεορὶβ γοῖ 
μαίθ. [Ὁρ. Ηοϊηοσ, Πα ν. 35 ὠμὸν βεβρώθοις Πρίαμον Πριάμοιό τε 
παῖδας, “τηαγϑῖ ἴοι ἀενουῦ Ῥιίδπι ἀπ ἢ15 50η5 Α]ϊνα.ἢ 

1. 3132. ὀρθίους τοὺς λόχους, “ἴῃ σοἸαπιη5.᾽ ΟΡ. 1]. 3ο6 π. 
Ἰ. 315. δρόμῳ θέοντας, " τυπηϊησ «δἱ {π|] Ξρεεα.᾿ (Ὁ. 11. 54 π. 
1. 319. τῶν κηρίων, {Π6 ρατίϊἶνα σαηϊξῖνο, 5 ννε σαν “ἴο εαἱ οὔ {μίπρ. 

ΤῊ πίνειν τοῦ οἴνου 15 “ἴο ἀἸΠΚ εορῖδ οΥ ἴῃ6 νυῖπε, Βαϊ πίνειν τὸν οἶνον 
τοῦ ]α 6 “ἴο ἀσῖηκ πῤ αἰ! [ῃ6 νιῖης.ὄ 

1. 3222. τὴν αὐτὴν ὥραν, ἱ. Ε. “ἴΠ6 54τη6 Βοιγ᾽ δ πο ἔμεν πγεῖε 
ἴακεη 111 (8 ἄδγ Ὀεΐοταε. 

ἀν-εφρόνουν, “Ῥερσδη ἴο τεοονεσ {Πεῖγ βεηβοβ.᾽ Γ᾿ Ανὰ, τηϑδὴβ “ὍΡ ἀραῖπ, 
85 ἴῃ ἀνα-θαρρεῖν, “ἴο ἴαΚε Πεατί αρφαΐτ, ἀνα-πνεῖν, “ἴο γεζονεῦ ΟΠΕ᾿5 
Ῥτεδίῃ.;Ἴ 

1. 323. τρίτῃ καὶ τετάρτῃ ἡμέρᾳ, “οη {π6 {πἰτᾷ ογ Τούτη ἄαγ, 1π|. 
“(Βοιμ6) οἡ {πε (μϊγτὰ ἀπά (οἴ 6.5) οὴ 1ῃς ἔοι ἀαγ. 80 εἷς καὶ δύο, 
“ὍΠ6 ΟΥ̓ ὑπο, [,4ἴ. “πὰ εἰ ΔΙ ετ. 

ΤῊΪΒ Ροϊβοποῖιβ ΠΟΠΘΥ͂ ΞεεΠὴ5 ἰο πᾶνε Ῥεεη οδίδίηδα ἔτοτα {πε ἤἥοινεγ οὗ 
ἃ Κιπά οὗ δζαῖθα, 511}] σοτήτηοη ἴῃ ἴμοβξε ρατίβ. 

1. 325. Τραπεζοῦντα, ΤΙΑΡΕΖιιβ, ἰῃς τηοάστη Τιεθίξοηᾷ. ΤῊ πᾶπιθ΄ 
ἷβ ἴτοπὶ τράπεζα, “4 (4016, Ῥεοδιιβα οὗ αὶ ΠῚ ποαῦ ἴῃς ἴονγῃ, ἰενεὶ αἱ 
1ῃ6 ἴορ δηᾶ ἰογπηίησ ἃ “(4016 ἰδηά. (ρ. (ῃς “ἼΤαΌ]ς᾽ Μουπίαϊπ πεᾶτ 
τε σαρε οὗ αἀοοά Ηορε. ; 

1. 3320. εἱστήκεσαν. ΑΞ (πε μετ, ἕστηκα ἰ5 ἰπίταηϑβι εἶνε ἀπά πιδᾶπβ 
“1 δηὶ βἰδηάϊησ,, [88 ρῥ]υρειῇ, εἱστήκειν μα5 16 ἔοτος οὗ απ ἱπιρετῖ., 
“1 νγᾶβ βἰαπάϊηρσ. [ΤΠἊ ρεγῆ,, Ὀ]υρεγῖ, δαπᾶ 2πμὰ δοσ. ἃζα ἱπίγαπξιἶἷνε, 
{8ε οἴδμεῖ ἴξηβεϑ δτὲ {γδηβιτϊνε. Ὁ. 11. ο9 π.} 

1. 331. τῷ ἀγῶνι. ΤἰΞεπσυ ἢ ἀγὼν, -ὥνος, "4 οοηίεκι, ποπιὶ ἄγων, 
Ξοντοϑ, ὈΤΕ5. Ρατί. οἵ ἄγω, “1 646. 

1. 3326. ἔδει αὐτούς, “ΤΠΕΥ ψγετα τεαυϊσεα ̓  ΌΥ ἔμε σὰὶς οὗ (ἢς 'σάςθ; 

11. “1 νγᾶβ Πθοσββασυ ἴοσ {Π6πὶ.᾿ 
1. 338. βωμόν, ΡτοΡΑὈΙΥ ἰῃς “ αἰΐατ᾽ οὐ νυ ΐῖομ ἐπ συβίοτηδγυ βδοιϊῆοεβ 

Παὰ Ῥεεὴ οἤδγβα Ῥεΐογα {ΠῈ σάτηξβ, δηα ὑγῃ]Οἢ ΠΟΥ Ξεγνεα ἔοσ 4 ροδὶ. 

[Βαϊ βωμὸς (ἔτοπι 5ΐεπι βα- ἴῃ βαίνων, " ἃ 5ῖερ,᾿ ΠΙΔΥ πιρϑῃ 8ΠῪ Γαϊβο ρἴδοβ 
ἴο ὙἜΙΟΗ νοῦ ρῸ πῤ, 1 αἵ, εμρ' ρ είμ5.} 
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ΤΑΑΡΕΖΌΘ ΑΝῸ ΒΙΝΟΡΕ. 

Ἰ, 4. φυλακάς, “τνναίομαβ, ἔγοὰ φυλακὴ, ποὶ ἔτοπι φύλαξ, “ἃ σπυατά;, 
Ψ ΠΙΟἢ νγου]α τηακα αςς, Ρ]. φύλακας, ορΡ. 111. 201 ῃ. 

Ι, 8. λέγοι, “πεν Δρρ᾽απᾶεδα [βαυἱηρ] ἱπαΐ μ6 ϑθροῖα ννε}},᾿ {π6 ορία- 
ἔνα τηατκβ ἂῃ ΟὈΙΪα8 ΟΥ ταρογίεα 5ρεεοῇ αἰζεσ ραβί {ἰπη6. 
Ὀιβεϊη συ ϑἢ ταὐτὰ, “1Π6 Ξατηβ, ἀπά ταῦτα, “ἴῃ: 656 (Πΐπρϑ ;᾿ 6Ρ.1. 275 π. 
Ἰ, 12. περιμένετε τηδγ Ὀ6 ἱπαϊο. ΟΥ ἱτηρεγαίϊνθ. ὍΤῆδ βεῆβε ἀβοϊάεϑβ. 
ἐστ᾽ ἄν, ἱ. 6. ἔστε ἂν, “ἀπ|1}. (Οομηροιπάϑ οἵ ἂν ἰαΚε [Π6 βι )]ποεϊνθ. 

ΟΡ. ΠΙ. 67 ;. 
Ἰ. 13. ἥσθησαν, 15 ΔοΙ. Ρᾶ55. οὗ ἥδομαι. ΤΙΒΕ]ηστυΐθῃ ἥσθην ἴτοτη 

ησθόμην, 2πὰ δΔοτ. οἵ αἰσθάνομαι, νΥΪΟΝ Πα5. (1) πο αϑρίταίβ, (2) {π6 υ 
ϑμδϑον ἐῥίμηι. 

]. 14. ὡς τάχιστα, “45 4] ΙῪ ἃ5 Ῥοϑβῖ 16. Ορ. Υ.. 185 η. 
]. 15. ἐν ᾧ, 55. χρόνῳ, “ὙΕ11|6.᾽ Ορ. ποίβ οῃ ἐκ τούτου 1. 853. 
Ἰ. τ6. ἐπὶ λείαν, “2ο ρεἰ Ὀοοίγ.᾽ ᾿Επὶ ν᾽ [Π6 δοοιβ. οἰσηϊῆεβ τηοίϊοη 

ἰονγατὰϑ ἃ ἰῃΐηρσ, πεποα “ἴοσ {πΠ6 ρίγροβε οἱ. Τρ. ΙΝ. 2ο9 π. [1π ἘπρΊ5} 
προ ἃ5 ΟΠ6Β τιϑεα ἴῃ [Π6 5δ1ὴ8 56η56, δηἃ νγ8 511} βρεαὶς οὗ ροίϊῃηρ πμβοη 
8ῃ διταπά.} 

1. 21. μητρόπολις εΙα πηδδης “οΠϊεῖ ἴον" οὐ “ἴοτί, }5ὲ ἃ5. ψγ1αὲ 156 
16 ψογὰ " τηείσορο 5. Βαϊ 1 ἀβια}ν τηξδηβ ὑμ6 “τη οἰ Πετ-οἰἰγ᾽ οὗ 8 
οΟΪΟΠΥ. 

συν-ερρυήκεσαν, ΡΙπρετῖ, οἵ συρ-ρέω (-- συν-ρέω). ἙἘοτ [Π6 ἴδηβε5 οἵ 
ῥέω ον. Υ.. 9. 

ἸΙ. 22. ἰσχυρῶς, “ἐΧοκαα!ἸΠρ]γ,᾿ 11{. “5ἰγοηρ]γ.᾿ 80 ἴῃ 1 αἰΐπ ναϊάδ, Π0η- 
ἰταοϊθα ἔτοτῃ ναϊΐάθ, ΤΩ δ ῃ5 “ὙΈΓΥ, δ5 ναὶ 6 τιαρπιις, εἰς. 

]. 23. πρόσοδοι, “ΔΡΡΙοΟΔΟΙΕ65 [πγεγ6] αἰ υ] 
1. 25. συν-είἰποντο, ἱπηρετί. οὗ συν-έπομαι. ΕῸΓ (πε αἰπιϊποίίοη Ῥὲ- 

ἔγψεεη εἱπόμην ἀπὰ εἶπον ορ. 11. 158 η. 
Ἰ. 26. πλείους, Ῥεΐηρ ἴοι πλείονες, 15 ἴῃ 6 ποτηϊπαῖίνε, 
1. 31. θέσθαι τὰ ὅπλα, “ἰο 5ἰαπα ππάθι δυτηβ, ΟΥ “10 Πα] (ρ. 

ἘΞ 241 τι. 
1. 35. εἴα, ἱπηρετῖ, οἵ ἐάω, σοπίτ. ἴον εἴαε, {πΠ6 αἰιστηεπὲ σοηίγδοϊίηρ ἱπΐο 

εἰ ἰποἰεαα οὗ ἡ, Ὀεσαιιβε οὗ ἃ ᾿οβὲ Ἰεϊίθσ Α'ὶ ([πΠ6 ἀϊσατγωστηδ), ὑυ οι σαπη8 
θεΐνγεεῃ {με ἔνγο εἰ5β. (ρ. 1. 28ο. 

Ἰ. 36, ποιῆσαι τὸν λόχον, “ ἴο 20γπ: ᾿ΐδ σογηρδηγ. 1,41. αοὶθηι ἱμείΓμΥΦ. 
Ἰ. 39. δι-ηγκυλωμένους, “Πανὶπσ ({ΠΕῚΓ ΠηρΕΓΘ) ραββεα (Ὠσγουρῃ (διὰ) 

ἴῃ Ἰοορ (ἀγκύλη) οὗ ἴδε Ἰανεϊϊη, 1. 6. τεδγ ἴο 01] ἰΐ, 
Ι, 
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1. 40. ἐπι-βεβλημένους ἐπὶ ταῖς νευραῖς, “Πανίπο ({πεῖτ ἀττονγϑ)ὺ ἄχεὰ 
οΥ {πε6 ςἰπίησ, 1, 6. τεδάγν ἴο β5ῃοοῖ, 

]. 41. διφθέρα, “4 πἰάε6, Πεῖξ 4 “Ἰεδίμεγη Ῥασ᾽ Οἵ  "Ῥοῦςομ᾿ ἔοσ σδυγυίησ 
βἴοποϑ: ἰἃ 5 πησ τοτὴ {ΠῸ 5]1η σατ᾿5 ΠΈῸΚ. 

Ἰ. 42. παρ-εσκεύαστο, Ρ]αρέ, Ρά55., ἀἸπεηρτίβῃ ἔτοτα παρ-εσκευάσατο, 
151 801. 14, 

1. 44. λόγχαι κ-τ.λ. ἅτε ἴῃ ἀρροβι(ίοη ἴο τὰ βέλη. 
1. 45. ἦσαν οἵ, “Ξοπις,᾿ 11{. “Πέτα ψεσα ([Ποϑε) ψῆο. [ιαῇ. ἐγαπὶ φιὶ, 

γε Βαγε εἰσὶν οἱ ἀπᾶ ἦσαν οἵ ἴῃ [ῃ6 ποηυπηαίνο-- πὲ ἐστὶν ὧν ἴοτ εἰσὶν 
ὧν ἴῃ [6 σεηϊξῖνα, δηα 30 ἴῃ {πε οἵἴμεσ οἿδϑβεϑβ. 

1. 47. ὥστε... ἀνέβησαν, “50 {Παἰ {πεν Ξοα]εά 1, 1. 6. ἐπ δοριβεσιεηοα Οὗ 
ἴ8 ΘηΘΙΩΥ τεϊτίησ, ρας ἀπᾶ ῬΕΠ]οχεπα5 γε ἐπ θα ἰο βοαὶα ἴῃ 6 
[οτὲ ὑπαϊτηθᾶ. Ὥστε ψΏεδη ἰΐ τάκ (Παὲ ἃ τεϑυϊὲ ἀαείμαϊϊν αἰ Οσουγ 
ἄοεβ ποί αδῇεοϊς ἰῃε τηοοᾶ: ψῇεδη 1ἰ βἰ ΠΡ τηθδηβ ἃ Ῥγοθδῦ]α σεβϑαϊζ, 
1 ἴακΚεβ [86 ᾿ηβηϊῖναε. Οομηρατα {πὸ ἘΠρΊ 5 “50 {παὶ μ6 αἀϊά᾽ δηὰ 
“580 85 ἴο 6Ἃὁ [1{.᾿ 

1. 48. μετὰ τούτους. ΕοΙ μετὰ, “αἴετ,, τῖτ ἢ (Π6 ἀσουβ. ΟΡ. . 189, 
Ι, 128 π. 

1. 49. ἥλωκει, ρῥΙυρΐ. οὗ ἁλίσκομαι. 
1. 5δο. ΤΙε πελτασταί, “ἰαγρείξετϑ, σγεγα αΙἰβε στ ϑῃδα ἔγοτα ἔπ Ψιλοί, 

“Πρ -αττηβά᾽ (4159 οδ]]εά γυμνῆται) ὈΥ τγεατίησ {π6 51Π18}} 5ΞὨ]εϊά 
(πέλτη). ὙΠΕΥ οαπηα ἱπεγείοσε Ὀεΐνγεεη {π6 ψιλοὶ απᾶ ἰη6 ὁπλῖται οἵ 
“Πρανγ-διτηθα. Ατηοηρ {Π6 ψιλοὶ γεγα ἱποϊπἀδα {πε " 5] 'πσεσβ᾽ (σφενδο- 
νῆται) ἀῃηᾶ [Π6 “ ΔιΌΠειβ᾽ (τοξόται). 

1. 55. ἃ ἔλαβον, “νν»ὴηιαί {πεν λαά ἰαἸκεη.᾽ Ὅῆε δου. ἴῃ ἃ τηἴπογ" βϑθηΐθεηοθ 
τηβὶ οἴζθη 6 τεηάεσεά Ργ {Π6 ἘΠΡΊΞΕ ΡΙαρετγῖ. Ορ. 1. 254 π., 11. τι πη. 

1. 57. ἐκ-πίπτοντες, “ ἀτίνγεη ουἱ Ἐκ-πίπτω ἰ5 πε δς [Π6 ῥαβϑῖνε οἵ 
ἐκ- βάλλω, εἐπρεοία!Πν ἴῃ {Π6 Ρῆγαβε ἐκ-πίπτειν τῆς πατρίδος, “ἰο δὲ δαμίεποά,. 
{τότ ομρ᾽5 σουηίγγ.᾽ [80 κεῖμαι -- 1 ἃτὴ ρ]δοεά᾽ (ρΡ455. οὗ τίθημι), ἀπο- 
θνήσκω, “1 ἀτὰ ΚΙΠεἀ᾿ (Ρ455. οὗ ἀπο-κτείνω).ἢ 

Ὀἰβεϊηρσυϊθῃ ἄκρᾶ, ἔξει, βἴησ, “ἃ οἰίδαε], ἴτοτα ἄκρᾶ, πειξ, Ρ]. οὗ 
ἄκρον, “" Ἀεϊσῃί5.᾽ 

1. ὅο. ΤὮε ἢτεὶ ἱπῆη, λαμβάνειν ἀερεπάβ οη. βουλομένους, ἐπ Ξεοοπὰ 
ἰπῆη. ἰέναι ροη ἀν-ειπεῖν, τ ἢ τοὺς βουλομένους ἃ5 ἴπΠ6 δοο. Ὀεΐοτε 
ἴϊ,--“ἴο ῥγοοϊδίτα ἐμαί ἴῃοβε γῆο νυ ἰβῃεα ἐὸ ἰακα δηγίῃϊηρ ἐλομὶα σῸ ἱπβια 6. 

1. 63. ἔθεντο τὰ ὅπλα, “»τοιηᾶεα {πεὶγ Ξῃϊεϊᾶς,᾽ " ροβίεα ἐπεγηβεῖνεβ. 

Ορ. 1. 31 ἢ, 1. 241 ἢ. 
1. 6ῆη. ληπτέον, “ἴο Ῥε ἰαἴκεη ;᾿ ἴοσ ἴοτοα οἵ -τέος ορ. Ὗ'΄. 238 ἢ. 
1. γι. καὶ... καί, “ εἰἴΠετ.. οτ᾽ δ γγε βῃοιά βαὺ; [|ἰξ, " δοίΐς τετηδϊπίησ 

απᾶ σοὶῃσ αὐγαν ὑγετα αἰ βου. 
Ἰ. 72. ἐν ᾧ, “8116. Ορ. 1. 15 ἡ. 
Ἰ. γ6. καί, “415ο,᾽ 1. 6. 45 716 }} δ5 ἰῃοβε οἡ ἔπε τἰρῃξ : 50 1. 78 καὶ ἀπὸ 

τούτων τῶν οἰκιῶν, 
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1. γγ. καί, ἐἐνεπ,᾿ " ααΐίθ,᾿ ἱ, 6, [Π6 Ποιιβ65 ποὲ ΠΊΕΤΕΪΎ " σαπσμὲ ἤτθ᾽ Ῥαΐ 
ἀϊὰ 50 “ταρία]γ, Ὁρ. 1. 21 π. 

Ἰ, γ0. τὸ μέσον ἑαυτῶν καὶ τῶν πολεμίων, “ἢ 5σραοα Ῥείνγεθη {πεπὶ 
δηᾶ {Π6 ἐπεηγ. ΟΡ. Υ. 34 η. 

Ἰ. 84. ΤὈἰβεϊηρυΐϊϑῃ αὐτῆς τῆς ἄκρας ἴτοπ) τῆς αὐτῆς ἄκρας, ορ. ΤΥ. 
190 ἢ. 

Ἰ. 88. ἀπ-ιτέον, [,Αἱ, αὐοιμηαἰμηι 6556: «τέος ἰτη 0}165. “"πιϑὲ. Ορ. Υ͂. 
238 ἢ. 

1, 89. τοὺς ὑπὲρ τετταράκοντα ἔτη, ἰιι5ὲ 95. νΥγα 51Υ “ΟΥ̓́ΕΓ ἐοτίγ.᾿ ὙὍῇδ 
[}} ρῆγαβα "νοι ΡῈ τοὺς ὑπὲρ τετταράκοντα ἔτη γεγονότας (" Ὀοτη.᾽ 

Ἰ,.91. [τοσαῦτα] τῶν σκευῶν ὅσα μή.. Σκευῶν 15 ραγιἰἶνε, ὅσα μὴ 
ΠηΘ 85 αἰϊ τυλίομ ετα ποὶ ταηαϊγεα : ἃ οὔ νγουἹὰ τηθδη “{ποβα ῥαγέϊομαῦ 
ὉΠ65 ΨΏΪΟἢ. ΟΡ. ὅσα νόμος μὴ κωλύει Ν', 202 ἀπά ῃ. 

ἸΙ. 92. Κερασοῦντα, (εγαβιι5 ΟΥ Κετγαβιιηΐ, ποίεα ἂς. Ῥεΐηπσ (ῃ6 ρἷδςβ 
ἔτοτη Ὑγ]οἢ ολογγίθ5 Μ6ΥῈ ἱἸτηροτίεα ἰπίο Επτορα ὈΥ ἰῃ6 Βοιηδῃ βεπεσαὶ 
Τα 5, Β.σ. 72; ἢδηςοα {Π6 1,Αἴ. Παπὴς Ο γαςη5. 

Ι. τοι. ἀλλήλων, ἰῃς σεη. αἴἴον συν-ήκουον, “ΤῇδΥ σου] Πεαγ δδοὴ οἰ πογ 
5ῃουτπρσ. ὍΤηδ ᾿τηρεγῇ. ἀθποῖεβ " τυλογουνοῦ ἰΠΕΥ 5ῃουίεα {πεῖν πεσῇ οι 
οοὐ]α περᾶν {Ππετη. Εὸτ ἀκούειν ἱ τ {Π6 σεη. ορΡ. 11. 43 π. 

κοιλή, “ΠοΙ]]ονν,᾿ 1. 6. “ΠῚ οὗἉἨ 1115 ἀπᾶ ἀ]65. 

Ἰ. το4. τῶν εὐδαιμόνων, “πε τσ θεῖ βοτί :;᾿ εὐ-δαίμων ἴ5 ἔτοπι εὖ, “ΜΕ]]};᾿ 
αηα δαίμων, “[οτίππε,᾽ Παποδ ΠἰΘγα}]ν “ Ὀ]6ϑὲ Ὀγ ἐοτίππα, 1. 6. “Ῥγοβρεγοιιβ,᾽ 

“γε! ἢγ. 80. ἴπ Πρ] 5} {Π6 ποίϊοης οὗ τὐθαὶ δῃᾷ τυθαϊ δ, Ῥτοβρεγίγ 
Δ Πα τἰο 65 ἀγα οἰοβεὶν σομι ἰπΕά, 

ἐστιγμένους. Ἡετοάοίι5 τηδηϊίοης {π6 Ῥγαοίϊςα οὗ “ἰαἰϊζοοϊπρ᾽ 45 
Ρτγαναϊθηΐ ἀτηοηρσ {πΠ6 ΤἬὨγαοϊδηβ οἵἉ ἴῃ 8 ἸΡΡΕῚ οἰ ββ6β, 

Ἰ. τοϑ. οὖὗς δι-έλθοιεν. ΤῊΣ ορί. ΠεΙα 15 {|κ6 {π6 ἱπηρετγίεος βυ ]αποῖῖνα 
οὗ ἃ τηΐποῦ βεηΐξηςα ἴῃ ΟὈ] 6 οσαϊϊοη. ὉΠ αἰτεοὶ βἰαϊεηθηΐ ψοι]ὰ θὲ 
οὗτοι βαρβαρώτατοι ἧσαν πάντων, οὺς δι-ἤλθομεν. 

1. 111. πράξειαν ἄν, 50. ἄνθρωποι, ἴτοπι 1. τορ, 1. 6. “νι μδὲ 2ΦΟῤὶθ πὶ 
φεμεγαὶ πουἹὰ ἀο.᾽ 

1. 112. δι-ελέγοντο ἑαυτοῖς, εἴς. “ΠΥ σου] ἰδ} ἐοὸ ἐποιηβεῖνας δπά 
Ἰαπ Ρἢ αἱ ἐπετηβεῖνεβ, ἱ. 6. θη ααϊΐα Δ] ΟΠ6. 

ὕπου τύχοιεν. ἼΠα ορί. Πεῖα δαάβ ἰο ὅπου [Π6 5686 οἵ “νν Πεγευε, 
ΡΟΨ. 103 ἢ. 

Ι. 122. ἐκ Σινώπης. ϑ΄ἴπορβ νγὰβ {πΠ6 ραγθηὶ οἰΐγ, οἵ ψῃϊοῃ (οίγοτα 
γγᾶς ἃ ΠΟΪΟΠΥ. 

Ἰ. 122. δεινὸς λέγειν, “οΟἰενεῖ αἱ βρεακίησ, Αἱ, λαῤι 5 αὐ αἰϊορνιάπι. 
Ὁ. Υ.. 298 η. 

1. 125. ἐκ τούτου. Ορ. 1. 85 π. 
1. 126. ἐξένιζον, ἱτηρετῇ, οὗ ξενίζω. 1)ο ποῖ τηϊδίακα {ῃἰ5 νϑιρ ἔοσ ἃ 

σοτηροιπα ἩἸΠ {Π6 Ρτερ. ἐξ. 
1, 127. αὐτῶν, “ ἔτοτη {Π6πὴ,᾿ “" οὗ ἔΠπεῖη,᾿ σεη. αἴζεσ πυνθάνομαι. 

1,5 
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1. 131, ἕξομεν πράγματα, “Ξῃ}4}1} Πανε ἔχοι ]ς." Πρᾶγμα ἰΞ5 11ξ. “4 τηΐπσ 
ἄοῃθ, ἰῃ Ρ]. πράγματα, " αἴαϊτ5,᾽ “ Βυιίποϑ5, Πδποα “ ἐγοιδίοςοπιθ Ὀυϑίπεϑϑ. 

πλείω, οοπίτ, ἔτοπῃ πλείονα, σοΙΩρΡ. οἵ πολύς. 
1.. 133. εἶναι τοὺς μαχομένους, “γον ὙὙ1}} πᾶνε ἴο Β6 1 ἥρδμέετθ᾽ (απᾶ 

τῦε 584}} ῃανε πὸ ἐγοι] 6). 
1. 134. ἃ γιγνώσκω, “ΜΏΔΕΙ ἐλέιξ" ἘῸΥ γιγνώσκω, 45 ἀἰΞεϊηστ πε 

ἔγοτη οἶδα, ςρ. Υ. 190 π. 
1. 136. κατ-εχομένων, “17 Βεϊά,᾿ θεσαιβα οὗ {πε ἂν, “ἴπ [πα οαϑε,᾿ ψβϊοῆ 

[ΟΠ] ονγβ ὙΠ δύναιντο. ΟΡ. Ι΄. 234 ἡ. 
Ἰ, 1327. οὐδέ, “ποῖ ἐνεη. 
οἱ πάντες ἄνθρωποι, “ 81}} πηξη σογηδίνοα.ἢ Οἱ πάντες τηξαπϑ “ἴῃς ψδοΙς᾽ 

ΟΥ̓ “8]] οοἱ]οοίἑνεῖν," πάντες τη δῃ5 “ΘΥΘΓΥ ̓  ΟΥ̓ “8]] αϊεέγιδμίίνεῖν.ἢ 
1. 141. ἍΑλυν, ἴογ ἰΠ6 Ηαῖὶγβ απ (6 οἴμεσγ τἴνγεβ, βῈ Μαρ οἱ 

1ῃε επά. 
1.142. τὰ πλοῖα. Οὔ Ξεῖνε [με ἔοτοας οὗ ἐῃς ατγίϊοϊβ, "τὴς ἐγαηβροτίς᾽ 

ΜΠ ΙΟἢ γοῦ Ψ1]1 τεαυῖγα. “ΒΟ ψ}} σῖνεϑ᾽ 15 ἃ τῆογὰα ᾿ἰνεὶυ ψΑὺ οὗ 
βαυησ “ΠΟ ΟΠ6 ὙΜ1]} σῖνε. 

διαβῆτε, (ῃΞ δοτὶϑὶ σίνες {ῃ6 ἴοτος οὗ ἃ ρεγῖ, Ξ}]., "98.411 οποὲ ἢανθ 
οτοββαα. 

Ἰ. 144. μὲν οὖν. Οὖν τηδδηϑ “ἴῃ ἔαοξ 1 {1ηἸς,᾽ “ἐπε δοπβέψμοποε οΥ ὙΠΑῚ 1 
ἢανα το] γου;, {ῃ8 μὲν τεΔ}Ὺ Ῥεϊοηρβ ἰο τὴν-κατὰ-γῆν-πόρειαν, ὙΠΟ ἰ5 
ΟΡΡοξεᾷά ἰο ἐὰν δὲ πλέητε. 

Ι. τι46. Ἡρακλείαν. Ηδταοῖεα (Ροπίϊςα), εἰϊπαϊεαᾷ οὐ 16 Τγοὺβ ἰπ 
ΒΗ γηΐα, νὰ ἃ ατσεεκ σου ἔγομη Μερατα. 715 Κίπσ Τοῦ νγαβ Ξαἷά 
ἴο μανε ἱγεαίϊεά {πὸ Ατροπαιίς νῖ ἢ Κίπάπηεθς, Ὅηα τηοάδγη ΕτεκΙὶ ἰ5 
ΟἾΪΥ ἃ 5Π18}} ρατί οὗ {πε ἀποϊθηϊ οἰΐγ, θαΐ {Πεγα ἀγα ὄχίεηβῖνα ταΐηβ, ἀπά 
ἴγαοαϑ οὗ οἱ νγ4}15, ἰο {Π6 εαξί απὰ ποτίῃ. 

1.151. ἐπὶ τούτοις, “Μ]1 ἃ νἱενν ἴο (ἢ ϊ5, ἱ. 6. ἰο 5ε6 ψῃαὶ ψγαὰβ 186 ὁ 
0111 οὗ {Πε σοάς ἴῃ [Ππ πηδίίεσ, 

1. 152. λάθρα στρατιωτῶν, [,1Αἰ. εἷαηι πηι δι; λάθρα αἰ σαπ.ΞΞ 
“ΜἸ Πουΐ (Π6 Κηονίεάσε οὗ : 

5] Δηυ5 γᾶ 8Δη ΑἸ γδοίδη ρτορπμεῖ, πὸ Παά ἑοσγεϊοϊά ἰο Ουσγιβ, Ρεΐίοτε 
1ηε Ὀαίς οὗ υπαχα, παΐ {Πε Κίησ σψουἹᾶ ποὲ ἤρῃε υἱΐη ἕξη ἀαγ5. 
ΕῸΓ {μῖ5 Ρτορθθου Ουγιβ σάνε ἢΐπὰ ἴεῃ ἰα]εηίβ, νοῦ μ6 νγαηΐθα ἴο 
ἰακε Βογηθ βΞαίεϊν ἰο τεεοα (1. 154); δεποα ἢΐβ ορροβίτἴοη ἴο Χεπο- 
ΡΠ ἢ’ 5 506 Πη6. 

1. 158. τοῖς πολλοῖς, “86 τηδ]οτὶ ἐν, ̓  {τι “ἐλε τααπυ,᾿ [Π6 ἀγέϊοϊα ἱτηρὶν- 
ἴησ ἃ αἰνίβίοη ἱπίο ἔνγο ραγίβ, οὗ νη οι (ἢ6 ΟἴΠΕΙ νγὰβ 5ΠΊΔ]16Γ ; ἤδηοα 
πολλοὶ, “τηδηγ,᾿ Ὀαὶ οἱ πολλοὶ, “τηοκί,᾽ κε ἃ βιρεγδίϊνα. 

1. τόο. ἐφόβησαν. ΤἰΞεἰπρυΐϑἢ Ὀεΐννεεη φοβέω, “1 {ἰρσμίεη,᾽ αηᾶ φο- 
βέομαι, “1 ἃτὴ {τὶ σῃίεποά, ἱ. 6. “1 ἔξατ. 

Ἰ. τόρ. ἐπὶ τούτῳ, “Μἰτὰ (Ὠἰ5. οὔ]εοῖ. Ορ. ποῖβ οπ ἐπὶ τούτοις 
1. 151. 
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Ἰ. 172. ὑπ-άρξεν, ποὶ πηοΙον ἔσται, Ὀϊὲ “51.411 θὰ 1 γοῦ (0 βίαγί 
τυ, [ἀηὰ γοιι ν1}} σαὶ οἰ 65]. 

Ἰ. 174. ἐν τούτῳ, 56. χρόνῳ, “ πιδαηνν Ἀ1]16,᾿ “ἰοῦ ἰῃς {ἰπ|6. Ἔν ΠιαΓκ5 
(ἢ {ἰπ|6 τοὐξλιῖε οὐ ἀπγίηρ Υῖο. δηγίίηρ ἰαῖκοθ. ρΙαοθ. Ορ. ἐν ᾧ 1]. 
ἘΠῚ γλ. 

Ἰ. 176. ὅπως λέξω. Λέξω τιιθί Ὀ6 1 δοῖ. 510]. (Πουρ ἰπ ἴοσπὶ [ἰ 
τσ ἢ αἰσο ΡῈ {πε διΐϊ, ἱπάϊο. 

1. 178, περὶ αὐτοῦ τούτου εἰ ἄμεινον εἴη, “ΔΡοιι {Π|5 νοΥῪ Ροϊπί, [1 
566} ἰξ ἰξ γαῖα Ῥείίογ΄ Αὐτὸς γοϊαϊπ5 {Ππ6 τηθαηϊηρ οὗ ἐρδθ ποῖ ΟἹΪΥ ἴῃ 
ποιῃ. θαὲ ἱπ σεη., ἀἄαΐ,, ἀπα δος. αἰ5ο, θη αἰίδοθθα ἴο ἃ Ποιῃ ΟΥ ἃ ῤΥο- 

ποι ἃ5 ΠΕ͵Ε. 
1, 181. ὅτι φαίνοιτο. Τῆς ορῖ. 5Πονγ5 ἰπαὶ {15 νγὰβ πηοτεὶν τ δὶ 

ΘΙ]Δππ5 βαϊά, ἀπ αὶ {Παΐ 1{ ταϊσῃξ ποῖ θὲ ἔσθ. 80. αἶβο ὧς ἐγὼ δια-νοοίμην 
Ῥεῖονν. Βιΐ ἰξ 15 ὅτι αὐτὸς ἐπ-εβούλευε (πο ἱπαϊοαίίν6) ἴῃ [Π6 ποχί 11πη6, 
Ῥεοδιιδα {Π6 “ Ρ]ο((ἰπρ ᾿ οἵἉ 5ι1ἀπι5 νγὰϑ5 ἃ οογίαϊπ γαοί, 

1. 183. δια-βάλλειν. 8:6 ποία οῃ 1. 12. 
1. 185. εἰ ἑώρων... ἂν ἐσκόπουν, “1 1 Πα Ῥεση ΟὔὈβουνίηρ γοι,, εἴς,, 

.ν .1 5Βου14 μαναὰ [πον] δεορ σον ογὶηρ' (ἰτηροτίεοι). Αοτίβίβ ννοῦἹά 
τηθδῃ, “11 λαΐ 5εθμ γοι, 1 Ἑὁπομὶα παν σομϑιοτορά. 

1. 101. ΤῊΣ 5ίγεβϑ ἰβ ου σωζομένους, “(Παὶ νγα 5ῃοιυ7] 541} δυνδὺ {τ 

βαζείν.᾽ 
1. 194. γιγνώσκω, “1 ρΡετοεῖνε,᾽ οὐ 1 ἡπᾶρο, π|, 1 ρεὲέ Κπον]εάρςε, 5 

αἰδιϊπρυ ϑηβα ἔγοπι οἶδα, “1 Κπονν.᾿ 
ὁμοῦ ὄντες, “7 γοιι ἀεὶ ἰορείποτγ,᾽ Ξε ἐὰν ἦτε. 
Ἰ. 195. καὶ ἔντιμοι ἔσεσθε, “[Πδη γου 11} θΟΓῚ Ῥς Πο]ά ἴῃ Πποποιτ, 
Ἰ. τθ9. ταὐτά. (ρ. 11. 143 ῃ. 
Ἰ. 2οο. ἐν ἀσφαλεῖ, “ ἴῃ Ξαἰείγ.᾽ [,Αἱ. ἐμίο. ΤΗδ 4]. ἰθ υϑεά βυδβίδη- 

νεῖν. Ὁ. ἐν ἀπόροις, εἴς., 111. δο ἡ. 
κρίνεσθαι ἀερεπάϑ οη δοκεῖ, 
1. 2ο1. ἐπὶ τούτοις, |{{. “οἡ {π656 σοπάϊἸοηϑ5,᾿ 1. 6. " ἴοσ [Πῖ5 ρτοροβαὶ, 

βἰσηϊγίησ {ΠΕῚΓ ἀϑϑοηὲ ἴο νγμαί μαα θεεη ργοροβεά. 
Ἰ, 202. τὸν βουλόμενον, 111. “(Παΐ λ6 τοῖο νυϊϑηβα,᾽ 1. 6. “τυποουεῦ νη ϊϑμδᾶ, 

-- ὅστις βούλοιτο. 
1. 204. ἀπο-διδράσκοντα, “ ἐγγἱηιρ' ἰο τὰη αὐγαγ, (οτος οὗ [ἢς ῤγδβορἕ). 

Εὸτ ἰΠς τηεδηΐηρ οὗ ἀπο-διδράσκω ΟΡ. 1. 272 π. 
1. 205. ὑπ-έσχοντο. ΤΙδηβὶαίς ὈῪ ἰῃς Ρ]αρετῖ,, " λαὰ Ῥτουηϊβεᾶ, πα 

ἘΠῸΡΟ 1, 2.5.4. 1]. τι ἢ. 

Ἰ. 2οό. οὐκ ἔφασαν, ἱπ οης νγοτά, -- " γεπιβεά,, (Ὁ. ΙΝ΄. 278 πη. 
Ἰ. 210. εἰς Φᾶσιν. Τηΐϊ5 ἰ5 (ῃς (ο]οΠίαπ ῬΠαρῖα, ψ μος στίϑοβ ἴῃ 

Μουηΐ (ὐδιισαβιιβ δηα ἤοννβ ννεβίννατα πο {πε Επχίπθ, ΤῈ ἰβ ποῖ {ῃε 
ξᾶτηθ ἘΠ 4515 45 ἴΠ6 οπε τηεπίϊοπεά ἴῃ Ὗ. 176, ψ ΠἸ ἢ τγα5 ΡΓΟρε νυ οδ]εὰ 
[1Π6 Αταχεβ. (Ὁ. Υ. 176 π. 

Ἰ. 214. ἐπύθοντο, ᾿Πεατά, 2η4 δοῖ. οἵ πυ(ν)θ-άν-ομαι, 41 Ιεᾶτῃπ ὈΥῪ 
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ἐπαυΐγυ.᾿ ΤΗΣ ῥζεβ. 5 ἀοιι ̓ν παξαϊξεα (ΠΚε λα(ν)θ-άν-ὦὡ, εἰς.) ὃγ {πε 
Ἰηβϑγίίοη οὗ ν δηὰ οὗ ἰῃς 501140Ὁ]5 αν. Ὁρ. ποΐε οἡ τυγχάνω 1. 220. 

Ἰ.. 215. δια-νοοῖτο, “ νγᾶϑ ἱπίοηάίηρσ,᾽ ΟΥ̓ “ἱπίοηδεά, κοί "νγουἹὰ ἱπίεπα ν᾿ 

ἴοτ {Π6 ορί. «αἴζεγ ἔλεγεν ὅτι ορ. 1. 184 π. 
1, 218, κύκλοι, “ οἶτγο]ε5,᾽ ἱ. 6. " στοιρϑ. 
]. 219. ὡς τάχιστα, “45 Ξ00η 45 ΡοΞ5: 0 16. ΟΡ. ΝΥ. 185 π. 
1. 220. γεήῆς κυ την “ΟΥὨ (Πεῖγ οὐγῃ δοοογά ̓  [ΠΠ{. " βε! πιονίηρ Ἶ. ΟΡ. 

Ν. 9 ἡ. 
1. 222. ἤκουσαν τοῦ κήρυκος. ᾿ῸΓ ἀκούειν ΜΓ σα, οὗ [06 Ῥδύβοῃ 

ΟΡ. 11..2.3}: 
1. 224. δια-βάλλειν. Ορ. 1. 183 Δθονε, δῃᾷ 1. 12 ἢ. 
ὡς, ΞΌΡΡΙΥ φάσκοντα ἰο ἀρστεε ὙΠ τινὰ, “ Ξαγήπιρ᾽ {Παϊ,᾿ εἴς, 
Ἰ. 226. φαίνωμαι, “1 81πὶ 5Πονγπ, οΥ“Ρτονεᾶ ; σδίῃπεγ βίγοηρεν ἴδῃ 

δοκῶ, νΠϊοῃ νου] τηθδη, “1 1 566 πὶ ἐφ γομῦ οῤίρίον ἴο θὲ ἀοϊπρ στοηρ ν᾿ 
φαίνωμαι ἀδικεῖν νγου]ᾶ τηδαη,᾿ “ἾΓῚ δτὴ εἰδαγὶν ἀοίησ τυσοηρ. 

1. 227. ἐπι-θέτε μου δίκην, “᾿ΠΡΟΞ6 ἃ ῬΕΠΔΙΥ οἡ τηα,᾽ '. 6. " ῬυΠΙΒἢ της. 
ΟΡ51:454 ἃ: 

1, 228. χρῆσθε αὐτοῖς, “ἄεα] τ {πεπιὶ,᾽ 1. “ἀ56 (Πεπ.ἢ [80 {πε 
ΠΟΙΏΤΏΟΠ Ῥἤγαβα τί χρῶμαι αὐτῷ ;-- “Υ̓́Βαΐ 411 ἴο 4ὁ τοί εἰ Ηἷπὶ ὅ᾿᾽ 4150 
(ῃς 1,41. τον, " ἰτοαῖ ̓  5 ἃ πἰθηά, εἰς. 

]. 229. οἶμαι, “1 ΞΙ ΡΡοΞβε,᾽ σοπίγ, ἔτοιη οἴομαι. 
Τβεϊηρσαίϑῃ ὅθεν, “)οηι ναὶ χιυατίοετ, οπὶ ὅπου, “ἐπ ναὶ αυδτίοτ.᾽ 

[Αἄνεῖθϑ5 ἴῃ -θεν αἵτε ἰοοδὶ αϑ]αίϊνεςξ, ἀθποίησ τηοίΐοη γγοηι ἃ ὈΪδοα, ἃ5 
πόθεν, "ΜΙ ΒδΠπος,᾿ (ῃο56 ἴῃ -ου ἀγα Ἰοοαὶ σεηϊίίνεβ ἀθποίϊηρ ταϑβέ αὐ ΟΓ ἐπ ἃ 
Ῥίαςα, 85 ποῦ, “ψΠετα.ἢ 

]. 222. εἰς τοὺς βαρβάρους, “ἱπίο [1Π6 σοππηίγν οὕ] (ῃς Ῥαυθατγίδηβ,᾽ ἷ. 6. 
ἰηΐο Αϑία. Τῆς ατεεκϑ σοπίοπηρίτοιϑ! Υ ο4]]64 411 ἔογείσποιβ βάρβαροι. 

ΤΠ βεϊηρσιίϑη ἕω, δοςιι5. οὗ ἕως, “ἴῃς τπογηϊηρ, ΟΥ̓ “πε φαδί, ἔτοπι ἐῶ, 

οοηίγ, ποιη ἐάω, 41 41]1ονν.᾽ ὅοηβε ἀπά ποί δορεπὶ αἰδιϊπριΐίβηαβ ἕως, 
Κ1Π11],᾿ ἔτοπὶ ἕως, “ ταοτηΐησ. 

1... 234. Φᾶσιν. (Οὗ. 1. 210: 
Ἰ, 235. καλοὶ πλοῖ εἰσίν, 11{. “1Ποτ6 ἀγα [δ]γ καξιβνίαν ἱ. 6. “τὴς ννἱπὰ 

5 [αἰγ ΤῸ ϑδι πη. [Πλοῖ, σοηίτ. ἴτοπι πλόοι, ποῖῃ. ΡΗ]. οὗ πλόος, 
πλοῦς. 

Ἰ. 24ο. μὴ βουλομένους, “ ἱὑ γου ἀἰϊὰ ποὶ Ἄ“ἤοοβο,᾽ -- εἰ μὴ βούλοισθε. 
Οὐ βουλομένους Μουϊὰ πΊΘΔΠ, “ 5ἔγισθ [5 ἃ τηδίίεσ οἵ ἴδοις] γοιῖ ἄο ποῖ 
οἤοοβο,᾽ ξε οἵ οὐ βούλεσθε. 

]. 241. καὶ δὴ ἐάν, εἰἴς., “αγπα εὐενι εῤῥοείηρ (μας ὈΥ δὴ δοὶ οὗ ἀεοορίϊοπ 
Ι 5ῃου]ά σαιγν νοῦ ἴο ἴῃς ῬΠαβίβ. 
ΤῊ ἐξαπατήσας 15 οσοηίτακίε τ βιασαίμην ἴπ {Π6 [ΌΓΓΊΕΓ βεηΐεποα 

(ἸΓῚ οοὐἱά ποῖ ὕογῶε νοοῖ ἰο σο, 1 τηϊρῃξ Ῥειῆδρβ ἀεοεῖυο γοὰ ἰπίο 
σοίπσ᾽). ΤῈ ΠΠΈγαΠΎ πηεαπβ " πανίησ ἀεοεῖϊνεά νοῦν ἱ, 6. " ΌῪ ἀεςείνιπσ 
τοῦ, πκΚὸ [Πς 1αἰΐη βεγυπηά ἴῃ -ἀο, Καὶ δή πηεδηβ “ΒΈΡΡοξε {ἐμαΐ, “ραΐ 
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(Πς οαβε (παι, 50 καὶ δὴ τεθνᾶσι, “ΝΥ 61] ΞΈΡΡοβε {πον αἵὸ ἀεαά, [γῆαΐ 
(πο ] ᾽᾿᾽ (Εν. Μεάρα 386). 

Ἰ. ,χ46. δικαίως γε, “" [1501 αἱ Ιοαϑί,᾽ 1. 6, “1 Ποῖγ δα] οῦβυ σδηποῖ Ὀ6 τυοὶϊΪ 
)οιωιάρα νυὐαΐδθνοσ οἶδα ἰὑ Ἰηαὺ Ρα; ἰΐ ταν θα ταὶ, οὐ γγ76}1 αϑδϑιιπχεά, Ραὶ 

ποὶ 7π5ι.᾿ 
Ἰ. 252. δια-βαλόντας. (ΟΡ. 1. 12 ἢ. 
δοῦναι δίκην, “ἴο ρσἷνα Ξαλίεγιοίίονι,, ἴ. 6. "ἴο Ῥ6 Ρυμπίϑῃοα,᾽ Τιαῖ, ἀαγδ 

οεπας; λαβεῖν δίκην ἰ5 “ἴο ἴακα 5αἰἰ5αοιίοη,, 1. 6. “ἴο Ῥαηϊβῃ, [,Αἱ. 

ΝΟΥ ῥοθηας, 800 4150 ἐπιθεῖναι δίκην 1. 227. 
Ἰ. 253. ὑπο-σχεῖν δίκην, “ 5:1 1 ἰο [σὶνο]} ἀη δοοοπηΐ,᾽ 1. 6. “θα Ραϊ οἡ 

{Πεῖτ {π|4].᾿ 
ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ, ἱ. 6. σἴποα {π6 {ϊπι6 ψἤεπ {πα ἔνα πεν σαπογα β 

γγΈΓα οἤόβοπ ἴῃ ρ͵αος οὗ ἰῃοβο τηυγάοτοα Ργ Τίβθαρμογηθθ. 856 1Π|, 175», 
δηᾷ ΙΝ. 62. 

1. 255. πρῶτον, προιιίγ. 5ἷηρ. οὗ πρῶτοϑ, ιιϑο 45 δὴ δάνει" στῇ 
λέξαντα. 

Ἰ. 256. ποῦ, ἱ. 6. αἴ ψῇῃαὶ Ξίασε οὗ [ῃς Ἰοῖιτηου. Ὅπα καί εἰ ΡΠ βῖβεϑ 
{πε νεγῦ ἴῃ χιοδβίίοη, “ΠΕ α νγαβ 1ἰ ἐλοη {Παϊ,᾽ εἴς. ἢ “εις γοτα γοῦ 

50 βίτιοῖς ὅ᾽ 
1. 257. ὅπου ἀπ-ωλλύμεθα, εἰς,, ἱ. 6. ἀυτίηρ {Ππεὶγ τηάτοῖ {πτουρἃ 

Απηεηΐᾳ (ΟΠ Αρ. Υ.. ΡΡ. 48, 49). 
Ἰ. 2538. ἀλλὰ μήν, “νι }1] ἱηάεοα. Μὴν 15 ἃ 5ΞἰΓϑηστῃοηρα ἴοτιῃ οὗ μὲν, 

-- “ροσίδίηϊγ,᾽ οἴϊθη -- “γεί. 

Ἰ. ζόο. ὑβριστότερος, “τηοτα νἱοΐοιι5. Ὕβρις ἴ5 τιιδεά οὗὨ 811] Κἰπά5 οἵ 
τυαπίοτε δοίη 5, ἀπ (ἢ 6 855 νγὰβ ριονεγθ 14] ἔοσ Ῥεΐηρ νγαπίοη ανεπ ὙΠ6Π 
εἰγεά, 

Τἰβεϊηρ υίϑη ὅμως, “ πανουί 6 1655, (1) ἤόοπὶ ὁμοῦ, “τορείῃοτγ,᾽ (2) ἔτοιι 
ὁμοίως, “ἸΠΚαννΊ56.᾽ 

Ἰ. χό3. οὐδὲν εἶναι τούτων, “παῖ ἰξ [(πΠ6 τεαβοη ἢξ ννὰ5 Ὀεαίεη] ν788 
ποηςδ οὗ {μεβε (Βίηρϑβ. : 

Ἰ. 264. οὐκ ἔφη, “ ἀεπϊεα᾿᾽ οΥ “5414 πο.’ (ρ. ]. 2ο6 πη. 
1. 265. οὐδὲ τοῦτο ἔφη, “Ξαἰ4 Πε αἰά ποὶ ἄο {15 οἰδιογ.᾿ Οὐδὲ τηθδη8 

“ποῖ ἐυθη, “ΟῚ γεῖ,᾽ οΥ “ποί εἰ(Πετ. 
Ι. )χόγ. ἀν-εγίγνωσκεν, “ Ῥεσαη ἴο τεσορη δα, Π|, “Ῥεσαῃ ἴο Ῥεῖοδίῖνε 

αϑαὶη [γπ0 ΠΕ νγ85]. ΟΡ. 194 ἢ. ἴου τηεδηΐηρ οὗ γιγώνσκω. [1 1. 237 
ἀνα-γιγνώσκω μαὰ Δηοίμετ τηθαηίηρ, “ἰο τεδα. 

1. γό8. ἦ σὺ εἶ, “Θυτεὶν τοῦ δῖ [τὸ γοὰ ποῖ]. ΤΙ βιϊηρστῖϑῃ ἦ. 
ΒΌΓΕΪΥ,᾿ τοτὴ ἢ, “οτ,᾿ “[Πδη.᾿ 

τὸν κάμνοντα, “(πε 5ἰοἷς πιαη.᾿ Κάμνω, 41 Ιαθουγ ;᾿ Βεπος ψἱ νόσῳ 
ἀπαειβίοοῦ, “1 ΙΑΡουΣ ππάξὶ 4 ϑΞἰοῖκπθβϑ, 1. 6. “1 δὴ 11. (ρ. [868 [κ{. 
“ΤΏΟΓΡΟ ἰαδογαγε.; 

1, 270. ἀλλά, “νγ 61} θπὶ. Χεπορῆοπ δάπη5 ἐπαὶ μα αἸὰ “ἤτον (88 
[ϊηρϑ5 δρουΐ, Βα 15 σοίπρ ἰο ἐχρὶ αἱπ ΨΗγ. 
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1. 271. δι-έδωκα, “Ι ἀϊΞιΠΡυϊεᾶ,᾽ Διὰ τηξδηβ, " ἴῃ ἀἰβεγεηξ ἀἰγθοιίοηβ, 
ΟΓ (45 μεθ) “ἴο ἀϊβεγεηΐ ρεγβοηϑβ. 

καὶ σύ, “γοιι Α͵5ο,᾿ “γοιῖι οῃ γοῦν ρατί. 
1. 274. ἀπ-έδειξας, “γοι ῥτοάιοεά. Ηδςπ νναβ τεαυϊγεά ἴο ργοάυοα {Π6 

πηδη σομλτἰ εἃ ἴο Πα ομαγρα αἱ [Π6 επᾶ οἵ {Πς ἀδγ᾽5 πιάτο, 85 ἃ φοη- 
ἀπίοη οὗ ρε[ἰησ Ῥ60Κ ἢϊβ σοοάϑ. 

ὑμεῖς. ΤῊΪ5 15 Ξαἰ ἴο ἴῃ δϑβειῃ]εα 5ο] ἀϊθσβ, θαΐ Χεπορμοη τεϑατηε5 
Ηἰ5 δά ἄγεβϑ ἴο [με τηδῃ ἴῃ (ῃ6 πεχί βεηΐεπος (ἠνάγκασά σε, εἴο.). 

1. 275. κατ-ελείπετο, ἱ᾿τηρετί,, “νγὰ5 ον ἐλ ῥοῖπέ ο7 Ὀεϊησ εἰς Ὀεμίπά. 
Ἰ. 279. ὡς, Μὰ (Π6 {π|. Ραγί. Ξ'ρῃῖῆθβ ἃ ρασροβε. Ορ. 11. 7ο ἢ. 
1. 281. ζῴη, ορί. Ρτε5. οἵ ζάω. (οηϊἰταοίεα νεγθβ σεηεγα!ν Πᾶνα ὑΠπεῖγ 

ορί. ἴῃ -οίην, -ῴην ἰηείεδά οἔὗἉ -οἴμι, τῷμι. Ορ. ΠΙ]. 133 πη. [ἈδῃλεηθεΓ 
1παἰ ζάω ἀπᾷ χράομαι οοηίγαοΐ Εγεγννῃοτα ἱπίο ἡ ἰπβίεδα οὗ α, Βεποε ζῇ 
ἔτοτῃ ζάει, ἔζη ἴτοτῃ ἔζαε.] 

1. 284. ἐπεί, “ αἴτετ,᾿ 1,«ἴ. δοδίφμαπι. Ἠδξ τηθδηβ ἴο 54Υ {παὶ {π6 5'οῖκ 
τηδη ἀἰεα βοπὴς {ἰπΠ|6 ΟΥ οἴμεσ, πον βίαπαϊησ Πἰβ Πανίησ ὈΕαη “ ῬτΤο- 
ἀυςεᾶ᾽ δἱ {πε επὰ οὗ (Παὶ ἀδγ᾽β τηδσοῃ. Ορ. 1. 274 π. Χεπορμοπ Ροϊπΐβ 
ουἱ ἰῃς ἀϊδετεπος Ὀθεΐννεε ἀνίησ ἴῃ [Π6 παίαγαὶ οουγβα οὗ ἰμίηρβ, δπᾶ 
Ῥεΐπρ θαμεά αἸῖνο. 

1. 285. καὶ γάρ, “ΜὙὸ6]}1, ἔοσ τῆς πιαίίεσ οὗ {μαὶ, 11{, “[γ865] ἴοσ Με 
4150, εἴς. 

1. 286. τούτου οὖν ἕνεκα, “ ἴον [5 τεάϑοη ἰπογείοτο, ἱ. 6. "15 [15 ΔηΥ 
τεᾶβοὴ ΜὮγ᾽ ΤΠ οὖν σοπηεξοίϑβ δεῖ ΜΙ ἀπο-θανούμεθα πῃ ἴῃ Ρτεοεαϊην 
βϑηΐεηοα, “ [5 ἴἰ ἐλογε οΥ 6 ΠροΟββαῦν Ὁ᾽ 

1. 2838. παίσειεν ὀλίγας πληγάς, “σανε πἰπιὶ [ἴ00] ἔενγ ον, (ς 
εορπαίε ἀςοου5., ΟΥ ἴΠ6 δοςυ5. οὗ ἃ πουῃ οὗ ἀἱπάγεα ταεαπΐησ τ Ἰἢ (Π6 νευΡ. 
50 γέ 540, “1 βίγιοι ῃΐπὶ α δίοιυ,; “" ἴΠεγ ἐουρῃξ α δαίεϊο, εἴα. 

11. 289, 29ο. Νοῖς ἴῃς ἴοτοε οὗ [με ἱπιρετίεςί5 ἐκέλευεν, ἀν-ίστατο, 

ἔλεγεν, “ Ξγοοεεαθα ἴο φοπηηδηᾷᾶ,᾽ “" οἤεγεα ἴο τἶβε,᾽ “" τυεμέ ον ἴο 58 γ.᾿ 
1. 291. παῖσαι δή, “(Πδἰ 1 εογίαϊγιϊν πανε βίσιοὶς.᾽ 
1. 292. πλεονεκτεῖν, “ἴο σαὶ {Π6 δαἀναηίαρε οὗ Ηἴ. “ἴο πανβ᾽ οὕ “" ἐγν 

ἴο πᾶνε τότε μη.) Ηδηοθ ἴξ ἰακεβ (ῃε σεη. Ὀεοδιβα οὗ {με σοιηραγα- 
{ἶἰνε πλέον. 

εἰ ἐποιοῦμεν, (ἰπηρεγί.), “ἰΣ ν μαά Ῥεεὴ ἀοίηῃσ (ῃΐϊβ (485 ἃ 
καὶ» 

ἂν ἀπ-ωλόμεθα, (Δουῖϑ5[), “νγε 58] (ογοο γον αἰ) ανε Ὀεεη Ἰοβί.᾽ 
1. 295. οὐκ ἐθέλοντας, “ τεϊικίηρ.᾿ Ορ. 1. 127 ἢ. ΤΙ δε ηριυ θη ἐθέ- 

λοντας, Ῥτεβ. ρατί. οὗ ἐθέλω, ἴτοπλ ἐθελοντὰς, δος. ΡΗ]. οὗ ἐθελοντὴς, “ἃ 
νοϊαηίςεογ,᾽ (11. 295. Ρ. 41). 

1. 297. καὶ ἐμαυτῴ, “εὐεη ἴΟΥ πυγ5ε] 1 ΟΡ. 1. 21 ἔοσ ἴδε ἀϊβεγεπὶ 
56η565 οὗ καί, 

1. 299. ἤλαννον, ({πηρετῇ.}) “1 τυομῖα ὑτρε Εἶμη οπ, 1. 6. μοϑά ἴο ἄο 50 
ΘΥΕΙΥ {πε {με6 οοοαβίοη οοουττεᾷ, 
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Ἰ. 30οο. ὑγρότητα, “ΞΙΡΡΙεΠο55. ΤΠ αὐ]. ὑγρὸς πιοαη5 (1) “ πιοῖβί; 
(2) “5οἵτ,᾽ (3) “Ρ᾿ἰαπε,᾽ οβρθοία!ν οἵ {ΠῸ 105. [50 ΨΊγρΙ], αφοτρ. 1]. 
γ6, 5ρβαῖκβ οἵ 6 “ποία ογατα, τῃ6 “ΤΠ ΠΟῪ πλονΐηρ ̓  Ἰορ5. οὗ ἃ πῖρὶι- 
βίθρρίηρ οο]1.} 

Ἰ. 301. ὑπὸ τοῦ καθῆσθαι, “Ὀγ (πε [οὶ οἵἽ] 51{{ἰπρ’ ἄοννη.᾽ 'ΓΠαδ αὐτίοϊο 
ἢ (ἢ ἱπῆῃ. βἤοννα ἰμαὶ {Π6 νεῖ 15 τιϑεα δ5 ἃ ρεπιπα οὐ βιιρϑίαηίινα. 

1,Αἱ. ςϑάιαο. 
οἱ δάκτυλοι .. ἀπ-εσήποντο, ες (6 παιταίϊνε ἰπ Οἰαρ. Δ΄. 127 

Φ. 49). 
Ἰ, 303. ἀπολειπομένους, εἰσ. 566 (μς 5ᾶτὴς παιγαίϊνα ἃ 1{{{16 ΠαυῚ ΠῸῪ 

οῃ, 1]. 137-144. 
Ἰ. 304. πύξ, ““ἰῸὰ τὰς ἢ5ι. ὙΠεβα δἄνουῦβ ἱπ ὁ ἀσποῖς (6 Ἰηβίστι- 

τηρηΐ, 45 λὰξ, “πὶ τὰ ἴῃς Π66],᾿ ὀδὰξ, “νυ Ί ἢ (ῃς ἰδεῖ, απ « ἴεν οἴποῖϑ. 
ΤΉΘΥ ἃτα ΡΥΟΌΔΟΙΥ 5οσίεηβα ἔουμ5 οἵ ἀαίίνα Ρ]πγα]5. [ΕῸΥ πὺξ ορ. [«ἱ, 
ἐῤηρττβ;᾽ ααγηι. μι; Επρ. “ Π5ι.᾽ 

Ἰ. 2ο6. ἐπὶ ἀγαθῷ, “ἴοτ νοοά. ᾿Ἐπὶ ἢ (ῃς ἀδίϊνα ἱπηρ] 165 ῥώγῥοθο. 
Ορ. ἐπὶ θανάτῳ 1. 276 π. 

1. 3207. δοῦναι δίκην. Ορ. 1. 252 ἢ. Το ϑβοπίοποα πθαηβ, “1 8 ΠῚ 
οοπίοης (1τ, “ΤϊηἸς 1 τὶρης ᾽) ἴο τοπάθι {Πὸ βαιηα κἰπα οὗ δοσοιπηί [ἴο 
γοι], 45 Ῥαιεηΐβ ἄο ἴο {πεῖν οι! ]ἄγθη, εἴθ, [θη {ΠΥ πᾶνε ΟΠ ϑίϊβεά 
{Π6 πηι}. [ἢ οἴποῦ νογάβ, “1 οἱαίπι ἴο βίαπα ἴῃ {(Πς ροϑβι(ΐοη οὗ ἃ ραιεξηΐ οὐ 
ἃ Τηδϑίοσ ἴο γοι. 

1. 3ο8. ὕβρει, “(πτουρὴ νναπίοηπεβδ, “ νδπίοηϊγ,᾽ “Πγουρ ἢ δη ονεῖ- 
Ὀεατίηρ 5ρὶτἰτ’ ΟΡ. 1. 26ο η. 

Ἰ. 21ο. ὅμως. ΟΡ. ]. 26ο, Ξεοοῃά ποίδ. 
1.211. ἐν εὐδίᾳ, “ἴῃ σα]πὶ νγεδί μοῦ, 1. 6. “ἷπ ρτοβρει γ᾿ ΑἹ] (μαι 

ΤΟ]]ονγ5 ἄοννῃ ἴο 1. 315 15 ἃ τηδία ΠΟΥ ἔτῸΠῚ ἃ 5Π]Ρ αἱ 568. 
δ στιν καί, “ἀνθῃ:" -Ορ. ].:207 π. 
ἐμ-ποιήσει, “ ν1}} ἱηνοῖνε, 11{. ὁ 11} σαιιβα ἐπὶ ἐλθ ηιαϊέον.," 
Ἰ. 315. ἀπ-ηχθόμην, 2 ΔοτΙ. οὗ ἀπ-εχθάνομαι. ᾿πιϊηρστΐϑῃ ἴ{ ἔἴτοτῃ ἀπ- 

ἠχ-θην, τοὶ δοῖ. 855. οὗ ἀπ-άγ-ω. 
Ι. 317. ἀλλὰ μήν, “Ῥυϊ Ξτε]γ.᾿ Ορ. ]. 259 ἢ. 
1,320. περι-εγένετο, “ ἰὑγηεα οἷἱ ἴῃ ἰμ6 επά, “οᾶτὴα γομρα,᾿ 85. Ὑγ6 

ΒΑΥ͂. 
Ἰ, 321. ἕως Τηδδη5 “ὙὙΠ116 ᾿ ΟΥ̓ “845 Ιοηρ' 85, Ψ1ΓΠ ἃ ΡΙῈ5. ΟΥΓ ἱπηρεγῖ, δ5 

Βεγα; ΜΠ} δὴ δουῖβὶ “ πΠη1] :᾿ (μαι 15. ἴο βαν, 1 [μΠ6 σοπίϊπποιβ. ἰθηβ65 
ἴξ μὰ5 ἴπ6 σοπίϊπιοιιβ βεηβε οὗ “ν} 116, ΜἹ (Π6 τηομηθηΐδιυ ἴθηβα {Π6 
τηο ΘΠ ΙῪ 56 η56 οὗ “τπη{1].᾿ 

Ἰ. 325. ὥστε, “οπ οοπάϊιίοη {Παι,᾽ Γ,αἱ. εα σοραἰἐίονιθ μί. 
Ἰ,. 320. θύσαντες .. ἐδείπνουν. ΤῊς 5δοτίῆοθεθ ψΕ 6 τποπηοπίδιυ, {πε 

[ξαϑίβ Ἰαϑίεα βοιης {ἰπης. 
Ἰ,, 320. ἐγένοντο, “ λα Ὀεεη τηδάς ;᾿ ἐπαιάνισαν, “ λαά Ξιηςσ [π6 ραεδη. 

Τ1ΠΗῈ Ῥαεβᾶῃ (1) ἃ βοηρ οὗ υἱοίΐοιυ, ἃ. ὕπεη Αροΐο ΚΙΠεα (6 ἀτάσοη 
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Ῥυίμοη ; (2) ἃ Ῥαί(]ς βοηρ ; (3) αἃ5 βεῖο, “ἃ ἰδϑίαὶ ἤγηιη ἡ ἰο ἴῃς σοάξ. 
ΤῊΣ δουϊβί 1π ἃ ΠῊΪΠΟΓ βεπίθηοα πιδὲ οἰΐεπη θὲ τεπάογοα ΡΥ (πε ρἰπρετγί. 
ΟΡ. Ἐ ον: ὙΠ τ θα; 

Ἰ. 331. ὠρχήσαντο σὺν τοῖς ὅπλοις, ἱ, 6. [ῃς ἄαποεῖα ἱπηϊ αϊεα τα ατῪ 
την επδηἰβ. ὈΥ αἰ(πᾶε5 ἀπα σαβίιτοβ. ὙΠ 656 νγα τῆ κα ἄσησαβ ἸγΕΓῈ ΝΕΓΥ 
[ἈϑΒοπαθ] 6 δτηοησ {πε Οὐδεὶς ἀπ ΚΟΠΊΔη5 ; 1ΠΕΥ τοϑετη Ὀ]εα {πε πιοάοτῃ 
δαϊ Ἰδέ ἴῃ ΤΔῊΥ τεβρεοίβ. 

1. 334. τεχνικῶς πως, “ἴῃ 4 βοιξ οὗ δτγίϊξεϊς τηδηπεσ,᾽᾿ 1, " ΘΟΕ ΠΟΥ 
Δα ἰβΈ 10 4}1γ. [ΤΟΙΒεϊ στ βἢ πως, “ Ξοιηθμονν, ἴτομι πῶς, “πον 2 

1, 336. τὸν Σίταλκαν, “(πε Θ114]1ςἀ5-5οησ,᾿ οὐ ρΊΠΑΠΥ ἃ βοηρ ἴῃ ΒΟΠΟῸΣ 

οἵ Βιἴα!οαβ, ἃ ΤὨτγαοίδη Κίηρ. 
Ι, 340. Καρπαίαν, ΡεΙπαρ5 [με “ νυυιϊϑί- ἄαπος, ἔτομῃ καρπὸς, “4 νυτῖδί, 

Ῥεοαιβε [6 μαπηάβ οὗ [πΠ6 νδῃησι βηςα πηδῃ πγετα {ἰεα Βεμὶπα Πΐπα (1. 347). 
[Οἰμεῖβ βὰν {πε "Βασνεβὶ ἄδηοθ ἤοπὶ καρπὸς, “" {πι|,᾽ Βαϊ (1) ἴῃ ἔαυπιεῦ 
νγ͵ὰ5 βού ησ ἃπα ποῖ τεαρίηνρ, δηᾶ (2) ἴῃς Ὀτραπὰ {τεᾶ ἴο σεῖ ἔπ 6 ὀχεῃ 
δηά ποὲ [πε σοτῃ.] 

1. 342. σπείρει καὶ ζευγηλατεῖ, 1.6. ᾿πηϊταῖε5. [Π6 πιοίΐοηβ οὗ ὁπα βοντην 
Δα ἀγινίησ οχεη. ὙΠὲ ΨΠΟΪς ρει ουπηδηος νγαβ ἴῃ ῥαγιίογεῖνιθ. [Ζευγ- 
ἡλατ-έω ἰ5 σομηρουηάεα οἵ ζεῦγος, “α γοκε (οὗ οχβη), ἀπά ἐλατ(ήρ), “ἃ 
ἀγίνογ, οπὶ ἐλατὸς, ἐλαύνω, “1 ἀτίνο. 

1, 345. τέλος, “αἱ ᾿ακι, 11. “45 τεραγάς ἰῃς επᾶ, δοςιϑ. οὗ τεβρεοΐ, 

τιϑοα δάνεγθι δ νυ. 
1. 347. τὼ χεῖρε, ἱηΞεἰοςαα οὗ τὰ χεῖρε. 1π Αἰίϊς (οΥ «ἐπερῖαη) τε 

της ἐδπνϊπΐης ἔοττηβ οὗ (ῃς πα] ἴῃ -α απᾷ -αιν νγεῖς βεϊἄοτηῃ βεᾶ. ὙΠι5 
νγῈὲ Πηά τὼ γυναῖκε, τὼ πόλεε, εἴς, 

1. 350. τοτὲ μέν, “αἴ οπε {ἰπηε,᾿. «. τοτὲ δέ, “αἱ ἀποίπογ {{π|ς.᾿ 
ὡς, “451 1,Αἴ. ἑαγιγεηαη. 

1. 352. ἐξ-εκυβίστα, ἱτηρετί. 2τὰ 5ἴησ. οὗ ἐκ-κυβιστάω. ὍΠε κυβιστῆρες, 
ΟΥ “ {ΠῚ} ] 6Γ5,᾽ ἀγα τηθηἰϊοηθά οί ἴῃ [πε Πα απὰ ἴῃς Οάγθβευ. Χεηο- 

Ῥῇοη εἰβενῆεγε ἀθβουῖθεβ (ῃς δαΐβ οὗ οὴς οὗ {πεπὶ, ἡ ηῸ ἴαγηαα 5ΟΠΊΕΓος 
5815 ΟΥ̓ΘΥ ἃ οἶτοὶα οὗ Ὀρυρηΐ 5νοσγάβ. 

1. 352. τέλος. Ορ.]. 345 π. 
τὸ Περσικόν, 55. ὄρχημα, “ἴῃς Ῥειβίαη ἄδηςε. 
1. 354. ὥκλαζε, “Κερί οτουοβίησ ἄονγπ.᾿ ΕἼοπι ἰῃς νεγῸ ὀκλάζειν (ἢ 15 

Ῥεχβίδῃ ἄδποα νγὰβ βοπιοί πηε5 δ] ]θα ὄκλασμα. [Ηξεποβ αἶξο ἴῃς δἄνεγρ 
ὀκλὰξ, “ἷἴπ ἃ ογουομίησ ροβίυτε, ἑοσπιθᾶ πκὸ λὰξ, ὀδὰξ, εἰς. (ρ. 
1]. 294 η. 

]. 26:1. ὡς ἐδύνατο κάλλιστα. ΤῊΪ5 15 [ῃς ΠῚΠ ἴοσπη οὗ (ῃ 8 Ἔχ ργεββίοη, 
ὙΥΒΙΟΗ ΘΟτΩΠΊΟΗΪΥ ἀΡΡρεαῖβ ἃ5 ὧς κάλλιστα, εἴς. ΟΡ. Υ. 185 π. 

]. 362. τὴν Πυρρίχην. ΤῊΪΒ νγαϑ οἷς οὗ ἴπ6 σγεαΐ τ ΐατν ἄδηοαϑ. 
Τι Παά ἰἰ5 οτἱρίη ἱπ Οτείβ ἀπά ϑρατγία, δπᾶ 115 βίερ νγὰϑ γϑῦὺ σαῖς πᾶ 
Ἰσῃι; Βεποα ἱπ Ῥγοβοαν α ἴοοϊ οοπϑίβεϊησ οὗ ἔνγο 5ῃοτί 5.114 0165 (υ) νγὰϑ 
ο8]1εἀ τῆς Ῥγυγμὶς ἴοος. Τῆς Ῥυγιμὶο ἄασπος οοπηεϊπιοα {1} ας 4 ᾿δίς 
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Ρετϊοᾶ δπὰ νναβ αἀορίε ὃν (ῃς Κοπίαπβ, ὍΠο ἄδηςα ἰ5 5{1] Κορ ὉΡ δηὰ 
οαἰ δὰ (με Κονμπαίζα; 50 Βυγοη βαγϑ--τ 

“Ὑοὰ πᾶνε {6 Ῥυγγλὶς ἄαποο ἃ5 γεῖ, 
Δ Βεῖα ἰ5 (ῃς Ῥυγὶος ΡΠ] αηχ βοης ὕ᾽ 

Ἰ. 366. μῆτε ἀδικεῖν, εἰς. ὙΠο56 ἡγετα (6 ἴοΥ της τυ ΐοἢ οἶς Πδά 
ΡΙοροβεα οἱ θεαὶ] οὗ ἴπΠ6 Ῥαρῃ]αρσοπίδηβ, ἀπὰ νοι ἰῃ6 τες κβ Ποὺ 
δοσορίεα. (ρ.]. 325. 

μετὰ τοῦτο. Μετὰ τ] ἀσο. τηθδηϑ " αἴογ ;᾿ ορ. ἴ. 128, 
1. 367. ἐπειδή, “πονν (μαι. ὙΤῇο δὴ ἀςῆπε5 ἐπεὶ πηοῖα ῬιΘΟΙβεὶν ἃ5 (0 

(ἢς δίνη. 
Ἰ. 369. ἀνα-βάντες, “ πανὶπρ ἐπ Ρατκεά,᾽ εἰς τὰ πλοῖα Ὀεὶπρ πηδεογοίοοά. 
Ἰ, 370. Σινώπην. ΤῊ 5ἰπορίαπϑ νγεσα σο] οηϊβίβ ΠΌπι ΜΙ οία5 (οπ {ΠῈ 

ΛΥεβί οοδβί οἵ Αϑία Μίπογ), νῆο μα βεί(ἰς ἴῃ Ῥαρῃ]αροηΐδ. 

(ᾳςΗΑΡΤΕΒ' ΝΗ, 

ΘΙΝΟΡΕῈ ΤῸ (Γ(ΗΚΥΒΟΡΟΙ5, 

1. 4. γίγνεσθαι, ἐγερεγ. ἰηπη., “(Παὲ {ΠΟῪ τυογὸ ρεἰέϊγερ πδαν Οτεεσο. 
Ἰ. 5. ἑλέσθαι, 2η4 δοτ. τ". οἵ αἱρέω. Αἱρεῖσθαι ἵπ πε τηϊ ]6 πιοδη5, 

"ἴο οοοβε. Τῆς ραϑββῖνε, “1 δπὶ ἰβκϑη, 15 Ἄεχριεββεα Ργ ἁλίσκομαι. 
Ἰ, 6. ἔπειθον, ἱπιρετί,, " ἐγὶοα ἴο ρετβυσάς," 
Ἰ. 8. μείζω, ννἱἢ γενέσθαι (τηακίησ (6 ῤγεαϊσαίθ), " ουὰ Ὀεοοπης 

δταδίοσ,᾽ οσ "ἱπογεαβα.ἕ» 
1. το. καί, Τρ. 1. 21 η, ΤΙ ψῆδΐ καὶ τητιϑῖ πηθδη ἤετα. 
τὴν προ-ειργασμένην δόξαν, “ (ἢξ τερυἱαἰίοη Πς Παά Δἰτεδαν δοῃίθνεώ, 

1ὰῖ, “ττουκεα οὐ Ρείογεμαπά (ΌΥ Ὠἰπη). 
1, 13. ὅε6ε ἴῃς δοοοιιπὶ οὗ Χεπορμοηβ ἀϊεαπὶ δηὰ ἰῃς νγδὺ 6 ἰηΐοι- 

Ρτγείεα 1ξ πη ΙΝ. 43 δπὰ [Ὁ] νην 1ἰη65. 
1. 15. ῃρέθη, “νγᾶβ σβοβεη. ΟὉρ. 1. 5 ἢ. 
1. τό. συμ-μαχούμενος, [ῃΞ διΐ. ρατί,, “ ἐπεέογιαΐγρ’ ἴο Ἰοΐη Ογταϑβ.᾽ 
Ἰ, το. μέντοι, “ Ὀυϊ᾽ οἵ “πονγονεσ, σοιτεβροπάϊησ ἴο ἰῃς μὲν ἰπ (ἢ 

Ῥτανίοιβ ᾿ΐπε [μὲν ... δὲ 15 Ξοπιοί!πης5 μὲν... μέντοι. 
ἔφη, υπήεγείαπα ὁ μάντι. 
Ἰ. 20, ἐπι-τίθεσθαι, “Δἰίαςκ.’ ᾿Ἐπι-τίθεμαι (τη 44]ε) 15 1{..1 5εἴ ἀροη;, 

" οαἰίδοϊς,᾽ 
Ἰ. 21, ΤῊΣ 5βίγεϑϑ ἰ5 ὁπ πετόμενον, " Ρείξ [15 Ἰοοᾶ τυλοη ἤγίιρ.᾽ 
1, 25. εἵλοντο. (Ὁ. 1. δὶ ἢ. 
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Ι. 26. ἀλλά, “ νγε]1. Ι{. [1 ἀοπ᾽ τεῆιβα 11] θαΐ ἴοσ 411 (παὶ Ορ. 
ΝΙ. 276 π. 

ἴστε. ΤῊΘ 5επηβο ἀφοϊάος υνμοίμοσ ἰδ ἰβ [ῃς ἱπιρετγαῖϊνε, 1 ν]βἢ γουῦ 

ἴο Κποὺν {Π15,᾿ οὐ {Π6 ἱπάϊοαίνε, “γε Κπονν (Π]15.᾿ 

1. 27. καὶ ἐγώ Ἰεαἀ5 ὉΡ ἴο καὶ ὑμεῖς. 
1. ,8. ὅ τι ἄν, “τυὺμιαϊενοι. "Ἂν αδἀάς {πς6 οτος οὗ “ενεσ.᾽ ΝΠ εα 

οομ ἰποα Ἰ σοπ]πποίίοπβ οὐ τοϊαΐϊνα ργοποῦπϑ ἰξ ἰ5 αἰνγαγβ [ο]ονεᾶ 
ὃν ἴῃς βιιθ)]ποίϊνα. 

1. 29. ΕοΥ ὡς ΜΙ ἔαΐ. ρατί. οΡ. 11. γο πη. 
Ἰ. 30. τῶν ἄλλων, πευΐοτ, “ὙὙΠαΐ τοπιαΐηβ (10 Ὅς ἄοπο), “411 οἵδε 

Ροϊηΐβ5.᾽ ὍὉρ.]. 35. 
1. 34. οἷς, [Ὡς οοπίταοίεα δος. ΡΪ. οἵ οἷς, σεη. οἰὸς, ἀο΄. οἷν, 1,Δΐ. ουΐξ. 

ΤῊΣ αοςο. ῥὶ. οὗ πουπ5 οὗ {[ῃς 2τὰ ἀδοϊθηβίοη, ῇοξα Ξίετη επάς ἰἱπ ἃ νονεῖΐ, 
οἴζοῃ Ῥεσοπιαβ, νῃεη σοηίϊγαοίεά, [ῃς 54Πη6 85 ἴΠ6 γιοῦ. δἰη:9΄., 45 βοὺς, ναῦς, 

ἥρως ἴοτ βό-ας, νῆ-ας, ἥρω-ας. 
1. 37. πορεντέον εἴη, “πον οὐρῆϊ ἴο ἔχανε]. ἘῸΓ νευραῖβ ἴπ -τέος ορ. 

ΝΙ. 88 η. ΤὍῇε ορίαϊἰϊνο 15 [Πς ραβξὲ οὗ {πε ἀο! θογαίνα ργεβαπὲ 5Ὲ}]. πῶς 
πορευτέον ἢ ; 

1. 4ο. σιτία τριῶν ἡμερῶν, “ Ρτονϊξίοη ὼγΥ (ἢτος ἄδυϑβ, ΟΥ, δἃ5 Ἧδ6 580, 
Κ(ἢτες ἄανο᾽ Ῥγον βοη. ; 

1.42. κυζικηνούςξ, ΤῊς κυζικηνὸς, 50. στατὴρ, νγὰ5 ἃ φσοϊά οοἷη οὗ 
Οὐξίςοιβ, νου ἀροιξ 20 ἤάποβ, οὐ ἃ ΝΑΡΟΪθοη, 155. ΟΥ̓ 165. 

1]. 46, 4. Νοίϊος 1ῃ6 ἴοτος οὗ {πε ἴδηβεβ ἤεῖα ; συν-ἢγον, ἱπηρεγί,, 
ἐῬερδη ἴο Το] ]θοῖ. 

ἐκέκλειντο, ΡΙαρετέ, [πα αἰντεαάν Ὀεοη 5μ17,᾿ “νεῦς Κερὲ 5μαϊ.᾽ 
ἐφαίνετο, ἱπηρετῖ,, “θερδαη ἴο ἀρρεατι. 
1. 47. ὅπλα, ἴοτ ὁπλῖται, " ἀττηεα πηεη.᾿ [80 πελταὶ, “ ἰατρείδ5,᾽ 5 ΞΟΠ) 6- 

(ἰ165 τπιϑεὰ ίοσ πελτασταὶ, " ἰατσεΐεετβ.᾽ 
1. 49. ἐκ τούτου, “ αἴζετ [ῃϊ5.᾽ Ορ. 1. 85 ἡ. 
Ἰ. 5ο, ὡς αἰσχρὸν εἴη. Τὴε ορῖ. πιαῖκα ἰπαΐ (5 γα ναὶ (ἢ 6 

Ατοδάϊδηβ δηα Αςδεδηβ βαϊά, Ὑμεῖ μου 1 νεσς ἔπι οσ ποῖ. ΟΡ. ΥΊ7. 
181 ἢ. 

1. 51. ἦν δέ, εἴς. Τῆς Ξυδ]εοὶ οὗ ἣν ἰ5 ὑπερ-ἤμισυ, ἴῃ οοπιρίεπηεπὶ 
᾿Αρκάδες καὶ ᾿Αχαιοί. “Μοτε ἴδῃ ΠαϊΓ [ῃς διιὴν φοπϑίϑίεα ο7 Ατοααἰδηϑ 
δηα Αςἤδοθδηβ. 

1, 53. ὡς δέοι. ΕῸτ (Πε ορί. ςρ. 1. δο ἢ, ἀΡονα. 
καθ᾽ ἑαυτούς, “ὈΥ {πειηβεῖνεϑ, [,μ4ἴ, ϑεογϑμπ, ᾿ἰτ, "ας γεραγς ἴποτα- 

βεῖνεβ. 
1. 55. συν-έστησαν, (Πς 2η4 δΔοτ. οὗ συν-ίστημι, Ὀεσαῖιδα ἴἰ 5 ἐπέγαρῖ- 

εἶνε, " εἰοοά ἰορείμετ, ἱ. 6. “σομηθἰπεᾶ. [1π ἴστημι ἴῃ 2πη4 δοτ,, ρΡετί., 
δηά Ρἱαρεγί. ἀγα ἱπίγαηβι εἶνε, (ῃς ΟἴΠΕΣ ἴεπϑεβ γα ἰγαπϑβι(νθ.} ΟΡ. 11. 
99Π. 

εἵλοντο. (. ]. 5 ἢ, 
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Ἰ, 62. ἱππικόν, 5.. στράτευμα, " ἃ σΑΥΑΙΓΥ γογοο.᾽ 
Ἰ. 63. ἀπο-βαίνουσιν, “ ἀἰΞει θαυ, τῶν πλοίων υπάοτοίοοά. 

Ἰ, 64. τῆς ἐν ᾿Ασίᾳ Θρᾳκης, 4 ρμΡοτίϊοη οἵ ΒΙΓΠγπία ἱμπαρ τε ὈῪ 
ΤΗτγαοίαηβ, ἀπα Τα] “ Αϑίαϊτὶς ΤΉτγαςσθ ἴο ἀπε ϊπρτῖϑη 1 ποπὶ ΤἬτγαςσα ἴῃ 
Εστορθ, οὐ ΤἬτγασα 2γορον, [850 ννὲ βρεὰκ οἵ ΤΌΚΟΥ ἱπ Επτορα ἀπά 
ΤΌΚΟΥ ἴῃ Αβία, ᾿Ἀπιβοῖα ἴῃ Επιτορε δηὰ Αιιϑϑία ἴῃ Α 518. 

Ἰ, 68. ἐπι-τίθενται, “ αἰΐαοῖκ. Ορ. 1]. 20 π. 
1, 69. ὈΙβιϊησιίϑ αὐτὸν τὸν Σμίκρητα, “ ϑιηΐοτες ἀὐηϑοὶ᾽ ἴτότη τὸν 

αὐτὸν Σμίκρητα, “"ἐκ6 5αη16 ϑυωϊογεβ. [ϑοτηβίίηγχεϑ [ἢ αυίῖοϊα 15 ουλ 64 

ἴῃ {Π6 ΤΟΓΠΊΕΓ ςα56, ἃ5 αὐτὸς Ἡγήσανδρος, ]. 72 ὈεΪονν.]} 
], 73. τῆς νυκτός, “ ἀυτίηρ ἐλ πἰρας, ἰο Ὀ6 ἀἰΞξιϊηριϑηεα ποτα γυκτὸς, 

“ῬῪ πῖρῃι. Ορ. ΙΝ. 255 ῃ. 
ΤῊ βίγεθς 5 οἡ πολλοί, “ Δϑβειη θα ἐπὶ ργοαὶ πμπιδογο’ Οἱ πολλοὶ 

Θρᾷκες ψοι]ὰ Ῥε, " [Π6 πυτήθσοιιβ ΤἬταοίδηβ, οὐ " πιοϑβὶ οὗ (πΠ6 ΤὭγδοίϊδης. 

1], 74, 75. ἐτάττοντο.. ἐστρατοπεδεύοντο .. προς-ἐβαλλον. ΟἸ Ξεῖνε 
1ῃ6 ἴοτος οὗ με ἱτηρετγίεοιϊς. “[Πεη ἰῃ6 ἄδυ ἀαννηεά], ἐλεν6 ἐκον τυογε 
αγαιυίηρ' ἱΠπετηβεῖνεβ πρΡ, εἴς., . . ΏΘΓα {πΠ6 αὐεεκβ τυόγὲ δθίτρ' Ἐμοατηρεά, 

ἈΠΑ͂ {ΠΕ Ὺ δοραη ἴἰο αἰίαοκ, εἴα. 

Ἰ. γό. τέλος, “αἱ 1αΞἰ.᾽ Ορ. ΟἿ. 345 π. 
]. γ). εἶργον, ᾿τηρετῖ. οἵ εἴργω, “1 γεϑίγαίη, “Κεερ οἵὝ;᾽ 1. αγοθο. 

1)15εἰπηριϑἢ εἴργ-ω ἤοπι ἐργ-άζομαι, “1 νγοτῦκ,᾿ νυ οἢ Πα5 ρει. ρα55. εἴργ- 
ασμαι. [ὙὝΠετΓΕ ἰ5 ΠΟ 51οἢ νεὶ δ5 ἔργω οΥ ἔργομαι ἔϊοπι ἔργον, "ΜοΥΚ.᾽ 

καί, ΤῊὨΪΩΚ τιμαὶ 15 [Π6 βεηβε οὗ καὶ ῃεσβ Ὁ. 1. 21 ἢ. 
Ἰ. 8ο. οὕτως ἔπραξαν, ποὶ “ ἀἰά᾽ Ραΐ “,}αγοά ἰππ|5. Πράττειν ΜΙ δη 

ΔάνοΓῸ τηϑδῃϑ “"ἴο ἴαγα." [80 μὲ ϑδύ, “ἢ 5 ἀοίηρ' νῈ}},᾿ “πον ἄο γου 

ἀοῦ᾽ εἰς.]} 
Ἰ. 82. παρὰ θάλατταν, “ ΔΙοησ ἰῃε οοαβὶ ;᾿ 11, " ἀΙοηρϑίάς οὗ {πε 5εα. 

Παρὰ ψ 1 [ΠΕ ἃςο. 5: βρη ῆεϑ τποέίογε αἰοτρ᾽ ἃ σἴνεη 1ἴη6, ἃ5 ΜῈ}1 45 τηοίΐοῃ 
10 βεἰ αἰοτιρ οἰ οἵ αὶ ἰῃϊησ. 

1. 83. τῆς Θρᾷκης, ἰ. ε. ΑΞἰαιίς ΤΏταοθ. Ο. 1. 64 πη. 
1, 84. Ἡρακλεώτιδος, “τῆς αἰἱείγίοί οἵ Ἡγαοθα, γῆς ΟΥ χώρας ὑπάστ- 

βἰοοά, [80 ἡ Μεγάρις, “ῃ6 Μοραγία,᾽ οὐ " ἀϊξίσιοι ἀθουὶ Μερατα, εἰς. 
1. 85. ΘΙ Πρσι 5 ποι, “20 βοῖὴς ρίδοε᾽ (" βοιηε-τολέέλον᾽), ἔγοτη που, 

ἴη πεχί 11π6, “ἦι ΔΠΥ Ρ]δοθ᾽ (' ἀηγ-Πετα ). Ποι 5 ῬΡΙΟΡΕΙ͂Υ ἃ 5ἰπηρ]6 
Ἰοσαΐϊνα, {κα οἴκοι, θὰΐ ἃ που ψγαὰβ υϑεᾶ ἔοσ. “ΒΕΓ, ποι νγὰ5 Κορί ἴοσ 

δ ττ ΟΝ 
ἠρώτα, ἱτηρετῇ,, " 2γοσεοαρα ἰο αϑὶς {πετη. 
1. 88, περι-κεκυκλώμενοι εἶεν, (ῃε ρετῖ, ρ455. ἴῃ ἃ τη 16 ΞΕ Π58,----' Παά 

οὶ τουπᾶ {πεῖ ἰῃ ἃ οἰτγοὶς, 1. 6. "μδα ξυτγουπάδα {μδιη.᾽ [80 ἴῃ 1,Δ(1π, 
“ οἰγ οι μηρί Ὠοβίετη Βοτηδηὶ, “ἴῃς Ἰλοτηδπβ συσσοιπα {πΠ6 ἐπαιηγ.᾽] 

Ἰ. 9ο. σκοπεῖν, “ ἴο τεσοηηοίἑτο.ἡ ὍΠε ἰπῆη. ἰῃ ατεεκ, 45 ἰη ἘΠρΊ]5ῃ, 
ΤΩΔΥ͂ ΕΧΡΙΘΘ5 ἃ ΤΟΒΕΪ ΥΕΓῪ ΠΕαιΪν ΤΕβΕ Πρ ἃ ῥηγροσο. ἴῃ [ἴῃ ἰἰ 
νου ἃ θε μέ οὐϑργναγεί ΟΥ αὐ οὐξεγναμαπηι. 



τ58 ΝΟΤῈΞ5. 

1.92. ὅσα ὁρῷεν, “ νν2ιἽαίενετ᾽ [Πἰξ, “45 τηδην ἰμΐησϑε 45 “ἴδεν ταῖρῃὶ 
Ξεα. ΤΤῇε ορί. πηᾶτκβ ᾿ἰηἀθἢπίζεμθβϑ, ἷ. 6, “δὲ σὴν {ἰπ|6, ἴῃ ἀν Ῥίαςε, 'ἴπ 
αὩν Μαγ. ῬἘγὲ τοϊσῃξ μονένεσ 86 ἴῃς ἱπαϊςαίϊνε, " μαΐενεσ {ΠΕῪ 
βαιυ. 

Ἰ. 93. ἐποίουν, ἰτηρετί., "γοορεαρα ἰο ἄο. Ορ. 1. 85 η. 
Ἰ. 94. αἴθεσθαι, “ἴο ῬῈ6 οἡ ἤτα᾽ ΜΙ νναϊομῆγεβ, ἰβιπρτιίϑῃ ΠῸπὶ 

αἰσθέσθαι, ἴο " Ρετοεῖνε." 

1. 95. ὡς εἰς μάχην, “'π ρῥτερατγαίίοη ἴον ρπίίπσ ;᾿ 11. “ ας ᾿" ἴοσ 
Ὀαίε]ς.᾽ 

]. 1ΙοῚ. τῆς ἑσπέρας, “ἴῃ ῃε ενεηΐησ, σεη. οὗ {ἶϊπι6. Ορ. 1. 73 ἢ. 
1. το2. ἤδει, Ρ!Πυρετῇ, 2τὰ βίηρ. οἵ οἶδα, 1 Κπον." 
1. το4. συμ-μίξαι, πετε “ἴο ἰοἴη. Νοίε {πεῈ ἴνγο βεειη ον ορροϑὶΐα 

τηδαηΐηρϑ οἵ συμ-μίγνυμι, (1) 1 7οἶπ᾿ ἰῃ ἃ {ΠἸΕΠΑΪΥ νγᾶγ, ἂ5 βεγε; (2) 1 
}οΐρ δαί! νὰ δὴ ἐπετηγ. 

1. τού. ἄσμενοι, ||. “ »΄αά,᾽ 1.6. “ῬἸαα]γ,᾿ ΟΥ̓ “ΜεΓα οἰδά ἴο βεβ;᾿ ἄσμενοι 
Ῥεΐησ ἴῃς τὰ] ργεάϊοδίαβ. 

1. τορ. ἐν μέσῳ Ἡρακλείας καὶ Βυζαντίου, “ πηϊάνγαν Βεΐνγεεη ΠΤ γδοῖεδα 
Δηα Βγζαηίϊαμη. (866 {πΠ6 Μαρ.) [11ς}6γα}}γ, ἴῃ {π6 πη 4416 ἂς γεραγαῖς 
Ἡγδοῖεα απμὰ Βυζαῃίϊαπα᾽ (ξεη. οὗ τεϑρεςῦ). 

1. το. προκείμενον, “)αἰπσ οὐζ,᾿ 11{. “Ἰγίηρ ἑογνγατά. 
1. 111, τὸ μὲν αὐτοῦ, νν11}} καθ-κον, “παΐ ρΡοτίίοη οὗ 1 τ Βῖοἢ τεδοῆες 

ἄονῃ ἰπΐο {Π6 5εα. 
1. 112. ἀπορρώξ, “ Ρτεοϊρίζοιιπ, πὲ, “ Ὀγοΐκεη οἵ ;᾿ ορΡ. ἀπ-έρρωγα, 2πὰ 

Ρετί. οὗ ἀπο-ρρήγνυμι, 1 Ὀτεακ οἵ ̓ἠ ̓ Αν-ήκων, “ τεδομίηρ τῤτυαγα5,, 85 
ορροϑεᾶ ἰο καθ-ῆκον, “ τεδομίησ ἀοιυμτυαγάς.᾽ 

1.112. μάλιστα, " αἱ τηοΞί 
τὸ εὖρος, “ [1Π] Ὀτεδάτἢ,᾽ δοςι5. οὗ γεβρεοί. 
1. 115. οἰκῆσαι, [ῃΞ ᾿ἰπῆη., ἃ5 ἴπ ἘΠΡΊΙΞΗ, “ ἐο ἄννεὶ] ἰη.᾽ Ιπ Γαξη ἰξ 

σου] θὲ αὐ λαδίαπάπηι, οὐ δὶ καδιέαγεπί, ( . 1]. 90 ἢ. 
ῬΙΞΠηραῖϑῃ αὐτῇ τῇ πέτρᾳ, “πε τοοῖς ἐῤϑοὶ δ, ἴτοτη τῇ αὐτῇ μὸν “ἢ δ .1: 

5αη16 τοοκ. Τρ. 1. 69 ῃ. 
1, ττό, πρὸς ἐσυκήμαιν Ἶ [ἸοοΚΙ Πρ] ἰονγατᾶς {πε νγεβί. 
ἡδέος, “{τεβϑἢ,᾿ [{{| “ εευδοί, 45 ορροξεὰά ἴο “ϑαϊ]ί, οἵὐ “" Ῥγαοκίϑῃ," 80 

ἐαααδα ἄπὶσες" ἴῃ ΨΊΓΡΙ, Αεη, 1. 167. 
1. 117. ἐπικρατείᾳ, “τππάεγ σοονοῖ οὗ {88 ἔοτί, ἱ, 6. " σοπητηδηᾶεα ὃγ ἱξ,᾽ 

(ἐπὶ αῃὰ κράτος, “ Ῥονγεγ.᾽) 
1. 119. ἀν-ἥκει, ΟΡ. ̓, 11 ἢ. 
Ἰ, 120. ἐπί, “ὕΡ ἴο,᾽ ἱ. 6, “845 τη ἢ δ5.᾿ 
γεῶδες, “εατέῃγ;, 1, “ελτιΒ- Κα, οοηίτ, ἔγομῃ γε-ο-εἰδης, ἔτοτη γῇ, “βδτίῃ, ; 

δ ηα εἶδος, “ ἀρρεβάταπος. 
1,121. παρ-ήκει, “ εχίεπᾶς αἱοπρ'.᾽ 
1. 122. ἣ ἄλλη χώρα, ποῖ “ἴῃε οἵδεῖ ἀϊϑιτος, Ῥαὰξ “ἴπ6 γχεϑέ οΥ 1ῃ6 

αἰξίνίοι,. [80 ἴῃ Τιδίϊη φμηηῦαμς τποῆς, “ἴῃς ἴορ οὗ 4 πιοιπίαϊη,᾽ πιραάϊις 



ΡΨ... ΔΙΝΟΡΕΓΤΟ ΟΗΚΥΘΒΟΡΟΙ,Μ, 150 

αριριὶς, “ἴΠ 6 πὶ ]6 οἵ α υἰνοσ, εἴς,71 Ἀβεϊπσυΐϑῃ χώρα, “κα αἰπίν οἴ, τόσα 
χωρίον (115 αἰπηϊπυνε), “ἃ ΡΙασδ, ΟΥ̓́Τ] Πἰ αΥγ “ Ροβιτἰοη, 

Ι. 130, μνησθείη, “5Πῃου ἃ ῬγΟροβα ;᾿ 11, “πλάκα φηιθϊοη οὐ 80 {Π6ὲ 
Τ αἰΐῃ Ὁ1ΘΉΟΥ ΓΘ. ΟΟΤΩΤΊΟΉΪΥ Πηθαη8 ποῖ “ἴο σϑιηθιηθετ, Ρὰΐ “το {ε}1᾿ ΟΥ 
“τοϊαία,᾽ 

δίχα ποιεῖν, 1ἰ{, “ἴο τηαῖκα ἱννοίο!α,᾽ απ ἤδποθ “ ἴο αϊν᾽ 6, υυἱπουΐ 

Τοίδιεηοα ἴο ΔῺΥ Ῥαγί αν ΠῸΠΡΕΓ οὗ ρμαγίβ, “1116 ἁστὴν Πα δοίμα]}}ν 
ΒΡΠ1 ἰπΐο ἐλγεθ αἰνίοίοης (τρίχῃ). Ὁ. 1]. 57. 

1, 132. ἐπὶ τῇ πορείᾳ, “τυἱἦ α νἱϑῖν ἰο ταλτο ίηρ, . 6, ἴο 566 ψῃθίΠοΥ 
πον ἡγεγα ἴο πλᾶγο ΟΥ̓ ποί, 

], 134. ἐκ τούτου, “ἴη σοηδααιεηοδ οἵ {Π|5.} Ορ. 1, 49 πη. 
1, 135. ἤχθοντο, Τ᾿ πε ηρτι 9 ἠχθ-όμην, ἰτηρετῇ, οὗ ἄχθομαι, “ἴο 6 

στίενεά, οὐ “6 ἴῃ ἐγοι]ε, ἔτοπὶ ἤχ-θην, 151 ΔΟΥ, ΡῬαᾳ55, οἵ ἄγω. 1ὲ πιὶρῃς 
αἶβο θ6 πε 2πά δοζ. οἵ ἐχθάνομαι, Ὀὰΐ {μαὶ νεὺ 15. σϑπεγα ]ν πϑεα ἴῃ 15 
σοΠιρΡοιηα ἀπ-εχθάνομαι. Ορ. ΝΊ. 315 ἢ. 

καὶ γάρ, “ἴογ ἰῃ ἴδοι :᾿ 1 “Ἶογ Ῥοΐῃ ᾿ νναβ πηδαηὲ, γγα 5ῃου]α ῥγοραῦὶν 
ἢδνε τά τε γάρ. 

Ἰ, 140. εἰς τρίς, ἐπ 1ο τῃτίοα, 1, 6. “ας πιαὴν ας ἴγαα {ἰπηθ5.᾽ [Εἰς 
ἱπηΡ}165 σοΐηρ τἰρῃξ ἑπέο αηυιΐηρ, Πθηοβ Ψ] ἢ Πυθα ]ς 1 τηδαηβ " ἤ]]γ,᾽ 
αι εἰς χιλίους, “μἰῖν α [ποιιβαπά μηεη.᾽] 

Ἰ, 141, ἐγίγνετο, 56, καλά, ΤΕ ρῆτγαβα γίγνεσθαι τὰ ἱερὰ νγὰ5 οἴϊδη 
τπϑαὰ ἢ {π6 καλὰ, οΥ “ ΓὰνουῦγΑ Ὁ ]6,᾽ ππαογοιοοά, 

οὐκ ἔφη ἂν ἐξαγαγεῖν, “ Ξαἰά {παὶ πε Μοῦ] ποὶ Ἰεαᾶ ουἰ,᾽ 111, “ ἀεηϊθα 
ἔπαὶ πΠ6 ψουἹά, εἰς, Ὑὴδ ἂν σοεβ ψῖ ἢ ἐξ-αγαγεῖν, ἀπ [Π6 οὐκ-ἔφη 5 ἴο 

Β6 ἰακϑὴ ἰοσείμεγ ἃ5 οηθ ψγοσ, ζὉρ. ΙΝ΄. 282 ἢ, 

Ἰ,. 145. οὐδὲ οὕτω, “ποὶ Ἔνδῃ 50;,᾿ ἷ, 6, “ποῖ ὄνϑὴ ἑάθη," αἰϊζεσ {πὸ ν μδά 
ἐπα ἘῸ ΤΏΔΠΥ {{π|65. 

1. 147. δεινῶς ἔχοντας, “'π ἃ ἀνεδα[ι] οἰαίθ.᾽ Ἕχειν ψ ἢ δὴ δάνευρ 
ΤηΘ8ῃ5, “ ἴο Ὀ6 ἴῃ ἃ οεγίαίῃ σοπαϊοη. ΟΡ. Ι΄. 2 ἢ. 
τῇ ἐνδείᾳ, {πε ᾿πϑἰγατηδηΐαὶ ἀδεϊνα, " τπγοιρἢ {πεῖν νναπὶ. 
1. τρο, ΤΆΚε πάντας τοὺς βουλομένους 45 {π6 Ξιδ]εοὶ οὗ ἰέναι αἴζει 

ἐκήρυξε, " Ἦ6 Ῥτοοϊ]αϊτηεα ἐλαί 811 ψΟ νυϊβῃεα ολομὰ ρσο. 
1, 153. ἐπὶ τὸ λαμβάνειν, “πῃ οΥάεΓ ἴο σεί (ργονίβίοῃβ), 111," ἔοσ [ῃ 8 

σεξεηρσ;᾿ αἱ, αὐ ταῤϊοπάμηι ΟΥ̓ ΥΤαῤίοηαϊ! οαμδα, ὍΤῊΘ τίϊοϊθ νἱἢ (ἢ 
ἰηῇπ, 5βῃοννβ {πὶ {π6 νει 15 υϑϑᾶ ἂϑ ἃ σϑιππηα οἵ ἃ βιιρβίαπίϊνα Ορ, 1. 
24. 

ῬΠΑτηΑθαΖιιβ γα {Π6 Ῥεγβίδη βαίγαρ οὗ Βι:Πγηΐα. 
1. 155. ἐκ τούτου. (. ]]. 49, 134 ἢ. 
1. τό:. τοὺς μὲν.. τοὺς δέ, “Ξοπηα.. [πΠ6 οἰδεῖς.᾽ ὙΠῸ μὲν, "οη {π6 

ὁπ απ Ργεραγθβ {πε τϑδήθυ ἴῸγ ἃ δὲ, “οπ (Π6 οὐΐεν Βαπά,᾽ 
1, τ62. εἰς τὰ ὅπλα, ἴο {πμ6 ΡΙΪαοθ ψΠΕΙα ἰΠπεὶγ Δ πὶβ 66 ῬΙ]οά ἴῃ σςδιῃρ. 

Ηεποε τὰ ὅπλα ολτηε ἴο πιδᾶπ βἜΠΘΓΑΪΥ “ἰΠ6 σδτηρ, οὐ “ααδτίεις. 
Ἐπ 1Π| τὸν, 172 ἢ. : 



τόο ΝΟΤΊΤΕῈ 5, 

1. τ63. νυκτός, " ὈῪ πίρῃϊ, σεη. οὗἉ {ἰπ|6, [90 “ οὔ᾽ τὴᾶϑ Γουπηευῖν πϑϑᾶ, 
45 Ἡδιηϊεΐ ξαγϑξ (Δεῖ 1. ὅοεπα 5) :- 

ΜΥ οἰβἴοιῃ ἃἸνναγβ οΓ ἴπ6 αἰζουποοπ. 
ζρ. ΙΝ. 255 ἡ. 

Ἰ. τό6. ἐρυμνόν, {Π6 “5ἰτοησ᾽ οΥ “ Τογιϊπεαὰ ρμοβίτἰοπ.᾿ ψοσα παϊιταὶ 
ἀείδησθϑ ννεσα ἀθβογ υ64 ἴῃ 1], ττο-Ἴ14. ΤΗΐβ {Π6 Οτϑεκβ ἡγοσα ἀρουΐ ἴο 
βΒί γε ΊΠΘη ἀὐι Ποῖα }]}ν ὈΥ τηακίησ ἃ ἰγεηοὴ ἀπα ῥα] βαᾶθ δογοβς [Π 6 “πεοκ᾿ 
οὗ Ἰαῃᾷ (]. 112). 

1. τό. ἀνα-λαβόντες τὰ ὅπλα, “ Πανίπσ ἰαΚεη ὉΡ ἐπεὶγ ἀυπηβ, ΟΥ, ἱπ 
οἴου ψοσάϑ, "τηονίησ {πεῖν σατρ. ΟΡ. 1. τ62 ἢ. 

1. τ68. πρὶν... εἶναι, “ θείοτα 1{ νγαϑ.᾿ 
ἀρίστου, “ Ὀτεακίακι,᾽ ἴο 6 αἰκεϊησι θᾶ ἴτομῃη ἄρίστου, σεη, οἵ 

ἄριστος, " Ὀεϑῖ.᾿ (ΟΡ. 11]. 15 ἡ. 
ἀπ-ετάφρευσαν.. ἀπ-εσταύρωσαν. ὙΤΠδ ἀπὸ ἱτηρ] 165. ἴπ6 ουἱϊπσ οὐ" 

οὗ 1Π6 Ῥχοιῃοῃίοτσυ ἔγοπλ (ῃ6 τηδϊηϊαπα ὈΥ̓͂ τηβαῃηβ οὗ {Π6 ἴσεηοῖ ἀπᾶ 
ῬΑ] βααα, 

1. 172. ἔθεντο τὰ ὅπλα, “ ΡΙ]Ιεα {ΠεὶΓ ΔΥΠΊ5, 50 ἃ5 ἴο ἰογΠὶ ἃ σΤΩΡ ἴῃ 

{πεῖν πα ν]γ-οτεπεα ροϑιτῖοη. Ὁ. 1. 162 πῃ. 
]. 174. αὐτοῦ, “Πέτα, “ΠΕΙῈ {μεῪ γεγε, σε. οὗ ρίαςα υϑεὰ 85 δῃ 

Δάνετιθ. 
Ι. 182. ἔστησαν. ΤὨΪΠὶς ἩΠΕΙΠοΣ (Π15 1ἰ5 [ῃ6 ἰγαηβιἶνα 1ϑὲ ΔΌΣ, ΟΥ 

ἰηἰτδηβιενα 2πα δου. οὗ ἵστημι. (Ὁ. 11. 99 πη. 
1, 185. δια-βατέον, “γ1:5 Ὀ6 οτοΞπβεα. Δια-βατὸν νοι] τηδδῃ " ῥοςϑὶδὶ ὁ 

ἴο ογοβϑϑ.᾽ ΕἸΠΕΥ που] πηακα βεηβε Ποῖα, θαΐ νυπαὶΐ (ῃ6 5ο] ἀϊθυβ γΈσα 
7πδὲ ποῦν ἀοιίϊηρ νγὰβ {Π6 πδοθϑϑὶἐν οἵ ογοββίησ [Π6 γαν]ηα, 

1. 186. παρ-εγγυῶσι, “ρΡα455 [Π6 ννοτά ἰο.᾽ Παρ-εγγυᾶν (1ϊξ, “ἴο Ρα55 
Οἡ 858 {γιιϑῖ: ̓) 5 ἴο ραβ5 αἷοὴησ με νγογά οὗ σἿοιητηαηά, Ἐγγύη" 15 “ἃ 
ΡΙεᾶσε᾽ (ραΐ ἐν γυίῳ, “ἴῃ (Πε Παπά ἢ). 

1]. 188. ὡς τάχιστα. (. Υ. 185 π. 
1. 189. συν-ῆλθον, “λαά Δ5Ξεγ 16. ὙὍηα δου, ἴῃ ἃ στΐποῦ βεηΐεηοθ 

τηϊϑί οἔΐεη θὲ τεηδεσγεα Ὀγ {86 ρὶπρεγῖ, Ὁ. 11. 118 π. 
ἴστε, “Κηονν,᾽ [Π6 ἱπηρεγαίγε, 8ἃ5 1 σεπεγα!ν ἰα θη πϑεα δοηδ 1ἰϊκα 

τηϊ5 ; ἴῃ ἕοστῃ 1 σηϊρῃξ αἰβο 6 [ῃ6 2η4 ρΡ]. ἱπαϊοαίίνε ; [(Π6 5θῆβξε ἀξοϊάεβ, 
ΟΡ. 1. 26 πη. 

Ἰ. 1τρο. ἀμαχεὶ μέν, εἰς. ΤΠδ μὲν ἰ5 Αηϑνγεγεα ὈΥ δὲ ἴπ 1]. 1906, “τοϊέποιιέ 
ἡ ρλμίηρ γε σαπποῖ ρεῖ ἀνγᾶγ... διέ εἐ111 1εῖ ἃ5 αἰΐδοκ {86 ἴοβ, (ἰώμεν δὲ 
ἐπὶ τοὺς ἄνδρα.) 

1. 194. ἐμ-ποιεῖ θάρρος καί, εἰς,, “Ραΐς σουταρα ἐυεη ἰηΐο,᾽ εἴς. ΕΣ 
56η565 οὗ καὶ ορΡ. 1. 21 ἢ. 

1. τ96. ὧν, ἰηΞίεδά οὗ ἃ δια-πεπορεύμεθα. Ἰῃὰ Οτεεῖς (πε τεϊαϊῖνα 15 
οἴϊεη τηδλᾶβ ἴο ἀστεὰὲ ψὶ ἢ ἰϊ5 δηϊθοθάθης ἴῃ εαβο, ἃ5 γγῈ}} δ5 ἴπ σεπαει, 

ΠΌΠΉΒΕΙ, πα Ρεῖβοη. Βιυΐ (ῃϊ5 15. ΟΠΪΥ ἄοπε ψμδη ἴῃ τεϊαϊνε πουἹᾶ 
οἴποσννῖβε παν Ὀθθη ἴῃ {πὸ ἀοομδαίνε, (ρ, 1. 290 π, 

ν 

{ 



ΓΙΙ. ΒΙΝΟΡῈ ΤῸ ΟἩΚΨΘΌΟΡΟΙ,15. Ι6Ι 

1, 109. ὅπου ἄν, “ννῆογενεσγ (Ὁ. 1]. 28 η. 
]. 2οο. παρ-αγγείλας. Νοίϊοθ (Π6 ἔοτος οὗ παρὰ, “Πανίηρ ραβββὰ ννοτὰ 

αἰοπρ' ἴῃς 11π6.᾿ 
1, 201. ᾿᾿βεπριϑῃ ἡ, “Βοτθ᾽ (1,Αἴ, σμαὺ, ἴγουῃ ἡ, [ἢ ἔδβι, ἀγίϊοϊα ; ἢ, 

ΠΟΠ,. ἔδι. οὗ ὅς ; ἢ, “οΥ;᾿ 17, 3τα 5ίηρ. 51]. οὗ εἰμί; ἀη4 ἢ, “5υτεῖγ. 
ἐτύγχανεν ὥν. ( . ΙΝ. 5 π. 
], 202. διεέβησαν. ἘΠ ΕΠΊΟΙΏΡΟΓ (ἢ 5 15 [Π6 2Πη6 ΔΟΓ, 
ἐπὶ φάλαγγος, “ἴη 1ἰης,᾿ 45 Ορροβεά ἰο ἐπὶ κέρως, “ἴῃ σο] τη. Φάλαγξ 

ΤἼΘΔΠ5 “ἃ ΤΑΠΚ, ΟΥ “Ἰἰπο᾽ οὗ Πδανυ διπηεα τηξῃ, ποΐ γιδοθοϑαγὶϊν ἃ οοτηρδοῖ 

ΠηΊα55, ὙΥ ΠΟΙ ΔΡΡΙΪ65. ΟἿΪΥ ἴο (Π6 Ἰαΐθσ ΜἼαοφαογιῖανε ῬΉΔΙΔηΧχ οὐ 1ἰπα οἱ 
Ῥαΐ!]δ, [Τῆς ποσγὰ φάλαγξ 5 ΡΓΟΡΑΌΪΥ οσοηηεοίεα ΜΙ “Ρα]ς, “Ροϊς, 
ΕΤΕΣ] 

1. 204. παρ-ηγγέλλετο, ραϑδῖγξε ἱπηρθΊβομαὶ, “1ῃ6 τογὰ νγὰβ Ρείησ 
ΡῬαϑβββᾶ δἱοησ. (Ὁ ρ. 1]. 2οο. 

Ἰ, 205. ἕως σημαίνοι, ΞΙΡΡΙΥ ὁ σαλπιγκτὴξ, “ὯΠῚ1] ἐλδ ἐγεηῤῥοίον σάνε 
ἃ 5ῖρῃα). Ἕως, “ πη{1],᾿ 15 ῬΈΠΕΓΙΑΙΥ [ο]]ονγεά Ὀγ δὴ δοτὶβί, μυΐ σημαίνει. 
5. 8 ΤΟΡΊΪΑΥ Ἔχργαβϑίοη [ῸΣ “(86 ἰπιτηραὲ βουπάς, ἘῸΓ (ῃ6 ορί. ορ. 
]. 92 π. 

1. 2ο6. καθ-ιέντας εἰς προβολήν, “ σοπολιίτιο (εἰς Ιαηο65) ἴοσ {πῸ 
σματρα,᾿ [ἰ, “εἰ προ ἴπεπὶ ἄονῃ [ΟΠ (6 5ῃοιυ 4615] ῸὉΓ ἃ Ριυβῃϊηρ 
[οτυγαγά.᾽ Ορ. οὔζγ σομπηπηδηά, “οἤατρα Ῥαγοπεῖβ, δἃ5 ορροβεᾶ ἴο “"ϑορε 
ΔΙΠῚ5 ᾿ ΟἹ {πε 5Που] ΕΓ. 

δρόμω, “ ζαϑί, οὐγ “αἱ {π6 ἀοιθ ]ς,’ ||“ δἱ ἃ συαη, ἡ 86:6 ποίβ οῃ θεῖν 

δρόμῳ 11. 54. 
1, 2ογ7. παρ-ἤει, “νγεπί, ΟΥ̓ “νγᾶ5 ραββεα δίοησ [(ῃ6 σϑηκϑ. (ρ.]. 204 η. 
1]. 212-215. ΟΌΞεσνε [Π6 οἤδηρε οὗ ἰξηβεϑ ἴῃ ἐῃϊ]5 ραϑβᾶσε, ὝὙπ-:ηντίαζε 

(πηρετῇ.), “δερα ἰο σοπῆοπί ἔμπεπῃ; ἐφθέγξατο (Δοτ. «αἰζεσ ἐπεὶ ἱπ ἃ 
γπἴπ Υ σεηΐεηοα, 11, ττϑ π,), “ λα Ξουηαεᾷ ;᾿ ἐπαιάνιζον (τηρετξ.), “ δεραιι 
1π6 τγᾶυ-οσν ;᾿ καθ-ίεσαν (τηρετῖ.), “τύεγὸ σουοβίηρσ ;᾿ ἐδέξαντο (4οτ. ἰῃ 
ῬτποΙραὶ βεπίεηςοε), " βυβέαϊηεά ;᾽ ἔφευγον (ἰτπηρεγῇ.), “ δεραη ἴο Ηος;᾽ 

1, 217. ἐφ-είπετο, ᾿τηρετί. οὗ ἐφ-έπομαι, 1 [Ο]]ον, ἴεν [ΠΙβηρτϑῃ 
εἱπόμην, ἰταρετῇ, οὗ ἕπομαι, ἔγτοτα εἶπον, “1 Ξαἰᾶ,᾿ 2η4 Δοτ. οὗ φημί. (ρ. 11. 
158 η. 

1. 220. ἤδη, “αἵ οησε.᾽ 
1. 221. ἔπ-έκειντο, “«αἰἰδοϊκεά. Κεῖμαι, “1 116,᾿ ψῖ ἢ 15 σοπηροιηάο, ἰ5 

πιϑεα ἴοσ [8 Ῥαββϑῖνε οὐ τη44]6 οἵ τίθημι απὰ ἰΐ5 σοτηροιηάβ; Βαὶ ἐπι- 
τίθεσθαι 4150 τηξ4η5, “ ἴο αἰίδοῖκ.᾽ (ρ.]. 20 π. 

Ι. 222. ἀπ-έθανον, “γετε ΚΙΠεα.᾽ ᾿Απο-θνήσκω ἰ5 οἴϊεη τϑεα [ῸΓ [ἢθ 
Ῥαϑββῖνε οὗ ἀπο-κτείνω, “1 ΚΙ] 

Ἰ. 225. τὸ Φαρναβάζου ἱππικόν, Ξο. στράτευμα, ἴῃς 5Ξατη6 45 οἱ Φαρνα- 
βάζου ἱππεῖς 1. 153. 

1. 226. ἔτι συν-εστηκός, “5:11 πητοΚεη.᾽ 
1. 228. καὶ ἐπὶ τούτους, " ἀσαϊπεῖ ἴΠε56 «150, (, Ϊ, 21, 

Μμ 
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1. 228. ὡς μὴ τεθαρρηκότες ἀνα-παύσαιντο, “(αὶ {παν τηϊρῃξ ποΐ ἴακε 
σουγασα δηᾶ τεοονεῖ {ποπηβεῖνεβ, Θαρρέω ἰ5 ἴο “ΤΑ ]Π]γ,᾿ “ἴεε] οοπῆάεποε ;᾿ 
ἀναπαύομαι, ἴο “" τεϑί,᾽ ΟΥ “ΤΕΟΟΥΕΙ͂ ΟΠΕ᾽5 βίγεησίῃ. 

1, 229. δή, “50 ἰΠεη,᾿ “Δοςογαϊηρ]γ. 
1]. 220. κατά (ννῈ σεη.), " ἄονγῃ 2 "οηι." 
1. 235. ἕως .. κατα-μένοι, “45 Ἰοησ 245 [6 ΔΙΙΊΥ τεηηαϊηθα,᾽ οΥ "τηΐϊρηΐ 

τετηδίη,᾿ Τῆς ορίαδζίνε τρατκβ (μδὲ {με Ἰθηρίῃ οὗ ἐπεὶγ βίαυ νγὰβ πποογίδίῃ 
δηα νδιῖδὈ ]6. 

1. 237. ἐπὶ λείαν, “20, ΡΙπηάετ, 1. 6. ἐο σε ἴι. Ἐπὶ τ] δοουβ. πηαυκκ5 
ἴῃς οδ)εοέ οἵ ἰΠεἰγ σοίΐηρ. Ορ. ΙΝ. 209 η. 

1. 228, ὅπότε, ν᾿ ορί., “ν Β παν εσ, Οὐ “45 οἴϊεη 85,᾿ [ο]ονγεᾶ Ὀγ {86 

Ῥαβί ἴεηβε ἔδοξεν, “1 νναβ τεβοϊνεά. [ΤΠε δοίτιδ] νγογάβ οἵ ἴῃς σεβοϊυτίοη 
νου] Ῥε ὁπόταν τὸ στράτευμα ἐξ-ίῃ, ἐάν τις λάβῃ τι, δοκεῖ εἶναι δημό- 
σιον, “ΨΈΏΘΠΘΝΕΙ [6 ΔΙΊΤΩΥ ροες ουΐ, ἢ δηγοης ἑαζες δηγίμίηρσ, ἴΐ ἐς 
τεβοϊνεά {ῃδἰ {15 5411 θῈ ρΈ ]1ς ργορεσγίγ. Ορ. 1. 287.} 

1. 240. ἐτύγχανεν ὄν. (ρ. ΙΝ. 5 π. 
Ἰ. 245. τὰ μέν, “5οΠ16,᾿ ΟΥ̓ “4 ρατί ; τὰ δέ, “(ἢε οἰδπεῖβ, οὐ “ἴδε 

τευ δίηεσ.᾽ Ορ. ]. τό: ῃ. 
1. 247. περι-εστῶτας, 2η4 ρετῖ, Ξε περι-εστηκότας, ἴῃς. ρΡετγί. Ρατί. οἵ 

περι-ίστημι. Ἕστηκα ἰ5 τιοεα 45 ἃ ΡΓε5. ΔΠ4 τηεδη5, “1 βίαπα,᾽ [ΕῸγ ἴῃ 8 
ἰγαηβιτνε δπα ἰηἰγαηβιτἶνα ἴεηβε5 οὗ ἴστημι ΠΡ. 11. 99 π.} 

1. 248. ταῦτα, 5Ξς. τὰ πρόβατα, 1. 245. 
1, 251. ἀφ-αιρεῖται, “ τεδοιι65, (Π6 τηϊ 4416 νοῖσβ. ὙΠ ραββῖνε οὗ αἱρέω 

ἴ5 ΒΕ ΡΡΙοα ΒΥ ἁλίσκομαι, “1 πὶ ἰαἸκεη.᾽ 
]. 254. Τιβεϊησυίθῃ αὐτὸς ὁ Κλέανδρος, “(Ἰεαπάεγ ἀϊηιδοὶ, ἴτοτη ὁ 

αὐτὸς Κλέανδρος, “ ἴῃ Ξαγι6 ΟἸεαπάοτ,᾿ Ορ. ]. 69 π. 
1. 259. οὐκ ἔφη ἂν γενέσθαι, ΄ 5ΞαἸ4 {Πδἰ 1 σουἹᾶ πο ΒΕ. Οὐ-φημὶ ἰ5 

ΔΒ ΟἿΘ6 ΨΜΟΓΙΩ͂, “1 5.0 [4 (μϊηρ)] 15 ποῖ, δῃᾷ (Π6 ἂν σοεβ ψ ἢ γενέσθαι. 
νι ὦ τὲ ἢ; 

1. 26ο. τὸν ἀφ-ελόμενον, “1Πε τεβοιεῖ οὗ [Π6 Ρτίβοποσ, δοο. αἴϊεγ ἐκδοΐεν", 
ΤῊΗῖβ ννὰβ Αραβίδϑ, 1, 251. 

1. 265. ποιῆσαι, “ἴο ἄο ἰο τηε;,᾽ ἱ. 6. “μα Πδ τηᾶν ἀο. ὙὍὴδ ὅτεεκβ, 
ἘΚ6 ουσβοῖνεβ, σου] Ἔχριεβθ αυθη ἃ ΡΌΤΡΟΞΚΕ Υ {πε Ἰηβηϊῖνε τηοοά, [1 
Ταϊίη 11 νου] ΡῈ “αἰ ἰδοϊαι. ΟΡ. 1. 90 η. 

ὅ τι ἄν, “ψν ῃαίονεσ. (Ὁ ρ.]. 28 η. 
1. 269. οἶδα ὄντα, “1 Κηονν ἐλαί ἐξ ἰ5. ὍΠΕ Οτεοῖκβ πϑεᾶ ἐπα ρασγίϊοῖρ!θ 

ΔΙΘΓ νεγθβ οἵ Κηονίηρ, ἐξε]ησ, εἰς., Πετα {π6 1 αἰΐη τγου]Ἱᾶ τεααῖτε {Π6 
Δοςι5. Δηα ἰηῆη,, 5οἰο ἤτίης 6556θ. Οἶδα εἷναι τηξαη5, “1 ΚποΥν λοῖυ ἴο Ὀδ.᾽ 
Ορ. 11. τοϑ ἢ. ! 

1. 271. αἱρεθείς, “Πανίησ Ῥαδὴ οἤοβθη. ΤῺ τα 416 αἱρεῖσθαι ταξΆῃς, 

“1Ἃο οἤοοβα, δηᾷ (ῃς ρειῖ, απ ιϑὲ δου. ἥρημαι ἀῃᾷ ἠρέθην, ΠΟΤ ΠΊΟΠΪΥ 
ἤανε {πε βαΐηβ τηξαηΐησ ἴῃ {Π6. ραββίνε, οἷηςε ἁλίσκομαι 5 τιϑεὰ ἴον “1 81} 
Ἰακεπ. ΟΡ. ἘΝ τό ἢ. 

ἡ ἢ 
᾿ 

ον πο Ὁ ν ΨΊΟΨΦΦΌΝ ἢ ΕΝ 
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πεντηκοντόρον, εἰο. ΔΝ ΆΪΕ (Π6 Οτδεκα νοῦς αἱ Ττγαρέζιιβ, τναϊιηρ 
ἴον πᾳ γοίαση οὗ ΟΠοϊτβορῆας (ΝἼ. τοὺ), ἰΠ6 Τγαροζαμῃίϊηθβ Ἰθπί {Πθηὶ ἃ 
ΠΠγ-Οατρα ρα ον ἰο οΟΙ]θοὶ ἰγαηθροῦίβ νυ, Ἰεχίρριι5 Ὀείηρ Ραὰϊ ἰὴ 
οοΙ) πη οἵἉ [Ππ νεϑ56ὶ πηαᾶβ οἵ νι ἰΐ, ἀηα ἰμτ5 ρῥ]ασβά (Πς ατὐβεῖκκβ ἴῃ 

δὴ αὐνκυναγα ροβι(ίοη υττἢ τῃ6 Τ͵αρΘΖιπίη65. 
ἧς ἴοΥ ἣν, [Π6 τεϊαίϊνα Ῥεϊηρ αἰ γαοίθα πο ἰῃ8 οαβ6 οὗ 15 απίβεοβάεηί. 

Όρ». 1 τό, 1. 290 ἢ. 
1. 273. τούτου, “7 γοηι Ὠἰπλ,᾿ σονειπεα ὈΥ ἴῃς ἀπὸ ἴῃ ἀφ-ειλόμην, ἴῃ {Π6 

ποχί Ἰἴη6, 
Ι. χ74. ἀπ-ῆγες, ἱπιροτί,, “1 γοι λα δον ἑαλίγρ' Εὶτη οὔ, Εἰ ἀπήγαγε: 

(2Π4 δου.) ννοιτα πγβδη, “ἰζ γου λαά ἑαΐοιι Ἀἰπι οἵ, 
1. 275. οὐκ... οὐδέν. 1Ιῃ Οτεεῖὶς ἔνγο ΟΥ οτα παραίΐνοϑ πᾶκα (ἢ ὲ 

ποραίίοη βδἰγοησεῖ, Πογα οὐκ ἂν ἐποίησα οὐδὲν 5, “1 νγου]ά πο ἢανα 
ἄοπα απ ἰησ.᾽ ΟΡ. 11. δ9 η. 

1. 277. διά, ΙΔ δοςοιι5., “ἴογ ἴ6 βακε οἱ ΥΠᾺ τ[ῃ6 σϑι. 1 15.“ ὈγῪ 
ΤηΘΔη5 Οὗ δ5 διὰ σοῦ, “ ΌΥ γΟῸΓ πιδδηϑβ.᾽ 

1], 278, 279. μὲν .. μέντοι -- μὲν .. δὲ, ΟὨΪΥ ἰῃς δὲ ἰ5 τερΙαοεαἃ ὈΥ {πὲ 
ΒΙΓΟΠΡΈΓ ψοτχὰ μέντοι, “ Πονγανεσ. 

1, 281. κελεύσω, [Π6 151 δοτ, 511]. ποΐ {πε {πϊ, (Οομιηροιιπάϑ οἵ ἂν (5 
ἐὰν, ὅταν, εἰς.) ΑἸτγγαγβ ἴδ Κα (μ6 511}]., “ μέπανεσ 1 ρῖνε {πε ογάετ. 

1. 282. ᾿ιβιϊησυίϑῃ αἰτιῶμαι (σοηίτ. ἔτοτη αἰτιάομαι), “1 Ὀ]ατης,᾽ ἔγΟἢ. 
αἰτέω, “1 αϑ|-.᾽ 

]. 282. αὐτός, [Π6 ποτῃ. ἰῃ ἀρροβιζΐοη ἰο οὗτος, ([ῃ6. 5] εςὶ οὗ ὁμολογεῖ. 
Τὴ 1, δἰΐη 1 νου] ΡῈ {π6 δοουβ. Ὀθείοσα {Π6 ᾿πῆῃ., " σοῃβίείαγ 56 εὐ! ρυΐββα. 

ἘΡΕΊΥ. 286.}. 
1. 285. ἔπαιον... ἔβαλλον, ἱπηρετίεοίς, “1 οὔεγεά ἴο 5{τἰΚα;,᾽ εἰς. 

1, 286. εἴη, “ψεγε, ποί “νου Ῥε. Ὅῇα ορί. 15 υϑεὰ ἴῃ ἀτεεϊς αἴζει 

ὅτι, ΥμΘη (ἢ6 ῬΥΙΠΟΙΡαΙ γεΓΡ 5 ἴῃ ἴΠ6 ραβί ἰεηβθ, Ραΐ νγα τιι586 {μ6 ραϑβί 
ἐμαϊοαξίυο αἴζευ " βαγίηρ {Παϊ᾿ 

1. ,χ87. ἐὰν... ληΐζηται, εἰς., (ῃ6 δοίπ4] νγογάβ οὗ ἰμ6 τεβοϊαιίοη. (ρ. 

1. 228 ἢ. Τα ργεβεηΐ ἰβῆβα πηθδῃ8, “δῆρσαραβ ἴῃ Ρ]υπἀετίηρ. 
1. ,Ὡ89. ἦγεν, ἱπηρετῇ,, “νγᾶβ Ὀυηρίηρ. 
]. 290. τοῖς λῃσταῖς, 1, 6. {π6 5Ξο]ἀἸδῖ5 ΠΟ τ ἱβῃεα ἴο Κεαρ (μ6 Ῥοοίγυ 

ἴογ {πϑυβεϊνεβ, δηα σοί ΤΠ εχίρριιβ ἴο μεὶρ {ῃθπλ. 8686]. 245. 
παρά, “ σοΠπίτατγΥ ἴο, 11{. “ θεβιἀθ [Π6 τηδῖκ οἵ, (. 111]. γ5 ἢ, 
Ἰ,. 292. ΤἈϊηϊς θείοσα ἰγαηϑ]αἰίηρ' καί μετα, δηά Ἂρ. 1. 21 ἢ. 
ἸΙ. 2032. μετὰ ταῦτα. ΟΡ. 1. 128 η, 
Ἰ. 3οο. ἀλλά, “ννε]1.᾽ (Ορ. Ὶ. 258, 270 ἢ. 
1, 301. παρ-ἔσομαι ὑμῖν, “Ὑ}1}} δ ῥγεδοτέ ἴο γοι, 1. 6. “ Ψ11 ΠΕΙρΡ γοιῦ ;᾿ 

αἱ, “νορὶβ αάθγο. [ζρ. “4 ῥγεβοηέ μ6]Ρ ἴῃ ἰγοῦθ]6, Ῥβαὶπῃ χ]νὶ. 1.} 
1. 3203. ἐκ τούτου. (. 1. 85 ῃ. 
ἐπὶ τῇ πορείᾳ, “τοὐὰ α υἱεῖν ἰο [886 τηδτοι, ἱ, 6, ἰο βεῈὲ ψῃείμεῦ {πεν 

ψΈΓῈ ἴο τηᾶτο, ΟΡ. }. 132 ἢ. 

Μ4 
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1. 205. καί εἰ ρῃαϑίβες μᾶλλον, " εὐδ: τηοτα (ἔπη Ὀείοτε).ἢ 
Ἰ. 3098, οὐ γίγνεται, πηἀοιδίαηα καλά, (Ὁ. ]. 141 π. 
1: 810. ὡς ἂν δύνωμεθα κάλλιστα, [1{. “ἃς νγα την 6 40]6 ἰπ ἔπ Ῥεϑὶ 

ΤΔΔΠΏΕΤ, ἴ. 6. “45. ΜῈ]1 ἃ5. ευεὲσ γε οδη. ΤὍΤὴε ἂν οὐκ (Πε πηεδηΐπρ οἵ 
“Ἔνεγ᾽ ἴο (6 ὧς. ΓΟ. ]. 28 π. 

1. 312. ἐξ-επορεύοντο, ἱπηρετῖ,, " Ργοοεεάφα ἴῃ {πεῖν τηδτοῖ ;᾽ ἀφ-ίκοντο, 
2η4 δοζ,, "τιτὶνεᾶ,᾽ 

ΟΗΥΆΑΡΤΕΝ 

ΟΟΝΟΓΌΘΙΝΕΟ ΘΟΕΝΕῈΘ ΟΕ ΤΗΕ ΚΕΤΆΕΆΒΑΤ. 

Ἰ. 3. ἔτυχεν ὦν, “ γγᾶϑ αἱ ἐἦθ ἐἶγι6. ΟΡ. Ι΄ 5 ἢ. 
1. το, ὡς ἀπο-πέμψων, “ ἐπιίεηαϊηρ ἴο 5εηα αὐγαγ. Ὡς ψἱ ἢ πιξ, ρατὶ 

ἀεποίεβ ἃ ρῬᾷσροβα, (Ὁ. 11]. 70 ἢ. 
1.11. ἤχθοντο. Ὅρ. ΥἼΙΠ. 135 ἡ. 
1. 12. ἐπι-σιτίζεσθαι. ΤῊδ ᾿πἤηϊνε Ἔχργεββαθ ἴῃ 6 ῬΌΓΡΟοΚΕ ἔοσ νυ ἢ 

ἴμεν τγαηϊεᾷ σηοπαυ. [,Αἴ. “απο σοτμηπηθαίυτα δοθσθηΐ,᾽ 
1. 13. ὅτι μέλλοι, “(Πα πε ᾿ἰηϊεπάεά,᾽ ποὶ “τυομἱα ἱπίεπα.᾽ (ρ. ΥἼ]. 

286 πῃ. 
ἔστ ἤδη, “αἱ οποα.᾽ Ο(ρ. ἿἹΙ!. 220 π. 
1.15. ὡς Βεῖα τηδδηβ “85 ἵ{;᾽ ὡς συμ-πορευσόμενος, " ̓πιον ῥγοίθησο οἵ 

σοΐηρ σι}. 
1. 16. ἐπειδάν (-- ἐπειδὴ ἂν), “45 ΘΟ0Π 85 ἐνεσ᾿ὐ ᾿Ἐπειδὴ 15 ΞίγοῦΠσ 

ἰηδη ἐπεὶ, ἀηὰ [Π6 ἂν Δἀἀ5 [6 ἕοτοβ οἵ "ενεγ Ὅτ. ΜΙ]. 28 π. 
γένηται ἄοε5. ποῖ 5ΙΤΊΡΙΥῪ Ξε, “5411 Ῥ6, Ῥυϊ “514}} πανε δε ροί 

οὐοῖάα,᾽ Οὑ. Ι΄ 125 ἢ. 
1. 2ο. ὧς τάχιστα. (ρ. Υ(. 185 π. 
]. 29. θέουσι δρόμῳ, “τὰη αΞί,᾽ π|, “αἴ ἃ πη. Ὁ. 11. 54 π, 
εἰς-ιόντες 15 (ῃ6 γι. ρατί. (ϑβίποβ εἶμι Ξε ἐδο), ἐπεγείοτα ν τ ὡς ἱξ τηδτῖκς 

ἃ Ῥύσροβα. Ὁ. 1. 1ὸ ἢ. 
1. 3ο. Εἰεοηῖοιβ μδά Ῥεεὴ ροξίεἃ δὲ {μ86 σαΐβ, τ ῖτ ογάθτϑ ἴο βεοιγε 

ἴῃς ῬοΙΪ 85 βοοῃ 85 811 [Π6 βοϊάϊεσς μὰ σοπβ οι. 
.. 31. αὐτοί, ποπι. ἴῃ ΔΡροβί ἴοῃ 1 (Π6 συ θ]εοὶ οὗ ἔλεγον. (ρ. ΥΠ. 

2832 π. Οἱ στρατιῶται, ἱ. 6. [ῃ6 ΞοΙάϊετβ ομἼϑίαθ. 
1. 32. ἀν-οίξουσι, ἰῃς Ππιΐ. ἱπά, ᾿πείεαα οὗ {ῃε ορέ. ἴῃ ἃ τεροτίε βρεεςῆ, 

ΤῊΣ Ξο]άϊετβ σου] βὰν, “Ὗ ε τοῦ! 5βτβδϑῃ [8 σαΐεβ, ὉΠ|655 γοῦ τοῦ ΟΡβη 
1Ππεπι᾽ (ἀνοίξετε), ἀπὰ {16 ατεεκ Πἰβίοτίαη ἴῃ τερεαϊπρ {Π6ῚΓ γοσας 
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Κοορθ ἰδ ἐεηδεὲ απᾶ 7ποοΐ, ΟἿΪΥ οπδηρίηρ ἰῃς ρέγϑον [το δεοομαᾶ ἴο 
(Ὠϊτα, 

1. 25. ἐτύγχανον ὄντες. (ρ. ΙΝ. 5 π. ὙΠεῖα Παδὰ ποὶ Ῥβαη {της ἴο 
ϑεῖ 1η6 ΨΠΟΪΘ δυν οὐἱ οἵ (Π6 ἴονη, θείοσε ἰἤοβε ουϊδῖας Ῥερσαη τς 
αἰβίασθαποβ. 

Ἰ. 236. ἀνα-πεταννύουσι, 32τὰ Ρ]. ῥτε5. ἱἰπ. οἵ ἀνα-πετάννυμι. ΜεΙΌ5 ἴῃ 
-νυμι οἴϊεη ἴοστη (ἢϊ5 Ῥείβοῃ ἃ5 ἰζ ἔγοιη ἃ νεῖ ἰῃ -ύω, ἰηϑἰεδα οὗ τηακίησ 

ἰξ εῃά ἴῃ -ὕύασι. 
1. 38, τὰ γιγνόμενα, ἱπηρετί, Ρατί., “δι ννγὰβ Ῥεΐηρ ἄοηῃς. [Τὰ 

γενόμενα, 2πἃ Δοτ., νγου ]α πηθδὴ "νηΐ τσας 4οΠ6.ἢ 
1,42. οἱ δὲ καθεῖλκον. Οἱ δὲ πιεαη5, “ἴοϑ6 Ψῆο ἢξὰ ἰο [Π6 5810 5.᾿ 
Ἰ,.45. τὴν ἄκραν, (ἢ6 Ξατηθ 85 τὴν ἀκρόπολιν ἴῃ (ῃ6 πεχί [ἴη6,---ἰ Πα 

" οἰ 61᾽ οἵ " σαϑβίϊβ.ϑ 
]. 51. ἄνδρι ἀγαθῷ, ἴῃς ἀδί. ἰῃ ἀρροπί[ἴοη ἰο σου, ψΗΐοἢ ἰ5 σογεπηεά 

ὈΥ ἔξ-εστιν. [80 ἴῃ [Γ,ατίη “ 71 ονιδίοοϊἑ Ἰϊοπϊξ 6ϑϑα οέΐοϑο.ἢ 
Ἰ. 52. εἰ βούλοιο... ἂν ὀνῆσαις. ΤῊΗΘ ορί. τηξαη5, “1 γοι τυε76 1ο ἀεϑῖγε 

ἱξ, γοῦ τυοιὰ Ὀεπεδι.᾽ Ορ. ΙΝ΄ 113 π. ἔοσ {6 ἔοι ἔοσπης οὗ σοπάιιϊομαὶ 
βεηΐθῃσοϑ, οὗ νυ οὶ {Πϊ5 ἰς (Π6 ἐπηέγα, 

ΠΕΣ ἀλλα, ΕἸ: ΟΡΟΝΙ. 270, Ψ11: 2οο ἢ: 
Ἰ, 55. θέσθε τὰ ὅπλα, 11{. “στοιιηα γουζ 5} 16145,᾽ 1. 6, “1811 ἴῃ, οὐ “βίαπά 

ΤΟΥ ὉΠΩ͂ΘΙ ΔΙΠΊ5,᾽ ποὶ “ἰΔΥῪ ἄονγῃ γουγ διτηβ.᾽ ΟΡ. 1. 241 ἢ. Χεποόρμοη 
Κηδιν παΐ ἢ ΟὨΪΥ σμαηοα οὗἉ τεβίοτίησ ΟΥάΘσ τγὰ8 ἰο σεῖ {Πεπὶ ἴο [411 ἱπ 
ἴο {ΠΕΙΓ ῬΓΟΡΕΓ Ροβιζίοη ἴῃ σϑῃκ. 

Ἰ. δ6. ὡς τάχιστα. (. Υ.( 183 πῃ. 
Ἰ. 57. παρ-αγγέλλειν, “ἴο Ρᾶ55 ῃε τνοτγά αἴονιρ' [6 ᾿ΐης (παρά). (Γ΄. 

1. 204 ἢ. 
Ἰ. 59. ἔκειτο, τι5ε4 45 [Π6 ραβϑῖνβ οὗ τίθημι (11. 221 π.), μετγείοιε τὰ 

ὅπλα ἔκειτο τηξδη5, “ἰΠς ΔΙΙΏ5 γε τα στουηάθα, 1. 6. {Π6 5οϊάϊειϑ βίοοά 

τεαάγ. Ὁ ρ.]. 55 ἢ. 
Ἰ, 62. τῷ θυμῷ, ποῖ “ τἱηα,᾽ Ῥπὶ “γοῦγ ραββϑίοη.᾽ Θυμὸς (ἤοτ θύω, 

ΚἹ σι 5}}᾽), τηϑδηβ {Π6 ρατί ΨΏΙΟΙ γεῖς, ἀπ σείβ Ἂχοϊίεά, 1. 6. ἴῃ 6 ρδ8- 

505 δηα επιοίΐοηβ (1,αΐ. αρίηιμ5), νοῦς Ὀεϊησ ἰῃ6 ρατί ψγΒῖο ἢ ἐλίγζο, 
ἰ, 6. [Π6 πές ]]εοὶ (1,41. 716715). 

τιμωρησώμεθα, “ Ρυπίπῃ,᾽ 11{.. “ ἀγεησα Οὔτβεῖνεβ Προη.᾽ ΟΡ. 1. 151 ἢ. 
1. 64. ἃ ἔσται ἐντεῦθεν, 11ἰ. “γΒαὲ Μ111 θ6 ἴμεποο,᾽ 1. 6. “πμαὶ Ψ}11 Ῥ6 

[Π6 σοπβεαιθηοαβ. ᾿Ἐντεῦθεν -Ξ- ἐκ τούτων. 
1. γι. ἀφ-αιρησόμενοι, Πιξ. Ρατί., “ἱπέεηδίησ ἴο ἴακα ανγᾶν; [κδἱ. 

αὐεογηῤίμγὶ, 80. ἀπο-κτενοῦντες, “ ἱπίεπάϊησ ἴο ΚΙ]] ;᾽ 1,Αἱ. οεοίϑιγί. 
1.72. πρὸς θεῶν, 11. “ ῬεΐοΓΕ,᾿ ΟΥ“ἷπ Ρτθβεηοα οἵ ἴῃε σοᾶϑβ ; δῆς ἰπ 

τακίηρ' 8Δη οδίῃ, "Ὀγ ἴμε σοάϑβ:᾽ 1,Αἵ. 27 4605 (υο5 ΟΥ̓Ο). 
Ἰ.. 73. ταῖς πατρίσι, “ἴο οὐ (τεβρεοίίνο) δἰ λοι] πα 5,᾽ 1. 6, ἴῃς βενοσαὶ 

βίαίεβ ἰπ ὅτερος ἴο νν Πΐοἢ τνα ἐδοῖ Ῥεοϊοηνσ. Ϊ 
1. γῆ. Τὴ βἔτοβϑϑ 15 ουὐ Ἑλληνίδα «πὰ πρώτην, “ἐλὲ ῆεί Ογδελ οἰτν τνε 
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οπίογοά, Π|, “4 Ογεέεν εἰϊν ἰηο ΒΙΟἢ (45 {Π6Ὶ 3ιγεί τς σατης,᾽ πρώτην 
Ρεΐησ ἴῃ δρροβιτίοη αν ἥν. [(οἴΐγογα 15 οα] δὰ “ἃ ατεεκ ἑοννη᾽ (ΥἹ. 
117), 50 4ἰ5ο εσε Τ͵σαροζιιβ απᾶ Πογδοῖεα ; Ρὰΐ Ὀοΐηρ ἴῃ Αξία δηᾶ ὑπάεγ 

(Π6 Κίησ οὗ Ῥεβία, ἴΠεὺ ἃ θῦα σαηκαα δ5 " Ῥαγθαυϊαη᾽ 85 οοτηρατεα 
ΜΙ Βυζαμευτη. 

1. 79. ποιήσοντες, "ὙΠ (ἢ 6 ἐσιέογιέίοτι οὗ ἀοϊησ.᾽ ΟΡ. ]. 71 π. 
1. 81. οὐκ ἐξ-απατώμενοι, εἴς. τε “ποΐ δερατιεθ γα ἃτα ἀδφβοεϊνθᾶ, εξ 

δεραιι5ε Ὑ6 σοηβοηΐ. Α ἀτεεκ ραγεοῖρ!ε τησβὲ οἴζεη θὲ ἱγαπβίίεα ὈγῪ ἃ 
ςοπὐαποίίοη ἀπά {πε ἱπάϊσαϊίνε οὗ ([Π6 νεῖ. Ὁ. 1. 261 π. 

1. 85. πειθομένοις, “ὦ {πεν ορεγεά, 11ἴ. “ονεγίησ.᾽ ὅεθ ργεσεάϊησ 
ποΐς, αηα τεΐεσεποα ἴο 1. 261. 

1. 86. ἐκ τούτου. (ρ.1. 85 πη 
1. 88. δια-πράξασθαι ὅπως, εἰο., 11. “ἴο τηᾶπᾶσα τηδίίετα (Ὁ 

Ληαχιρῖι5) 50 ἐμαῖ, εἰς., ἷ. 6. “ἴο ἀτδῆσε (μαΐ, ἴο σεῖ ἰϑανε ἔτοπὶ 

ΔΛυαχῖρῖπιθ. Διὰ σῖνεβ {με ἴογος οἵ " εβεοιΐησ [Ποτουρη]γ." 
1.91. ἥκω, “1 αὶ ΘΟΠΊ6,᾽ ΟΥ “λασνε σοτηξ,᾽ Ξ ἰῃβ ρεγῇ, οὗ ἔρχομαι, “1 

ΠΟΠΊ6,᾽ ΟΥὙ “δπὶ σομηΐϊησ. 
1. ογ. δι-εφέροντο, “τγετε αἰξρυίζησ,᾽ 11ἰ. “νετα σοΐησ αἰ γεγο παν 5᾽ 

(διάγ. 80 νγὲ 54Υ “ἴο μᾶνε ἃ αὐδγεγεριοε,᾽ ἱ. 6. "ἃ χαδττεὶ. 
1. 99. ἀπο-διδόμενοι. ᾿Ξ Ϊπστιΐϑῃ ἀπο-δίδωμι (αςΐ.), “1 σῖνε Ῥαοκ, 

{τοῦ ἀπο-δίδομαι (τϊά,., “1 561]. 
1. τοο. οἱ δέ, “ἀπά οἰ ετξ,᾽ θεβι ες [ῇοξβα ψῆο βαἱ]δᾶ αιναν. 
κατὰ τὰς πόλεις, “ἴῃ (Π6 εἰεγεμπί ἴονγηβ. Κατὰ ἰ5 Ποῖα εἰἰςέγιδείνε. 

ΟΡ Ύν. σεν: 
1. ΙΟἹ. γιγνομένων, ἱτηρετί, Ρατί., “1 (15 ττεηξ οἡ. ΟΡ. 1. 38 η.; ἱ. 6. 

ἘῪ σει(ἴηρσ [Π15 ἄοπθα μ6 υυου]ὰ ρίβαβε Ῥἢατγηδθαζιιβ. 
Ι. το2. χαρίζεσθαι Φαρναβάζῳ, Ῥεοαιιδε ῬΒΔΥΠΑΡΑΖιιβ, [6 βαΐγαρ οἵ 

ΒΒ γηΐα (ὙΠ. 153 ἢ.) τγὰβ αἰταϊά οὗ μανίπρ ἴΠ8 Οσεεῖκ ΔΙ 50 πεᾶγ Ηἷ5 
Ῥτονίηςα 8661}. 1, 2 οὗ (ῃ15 Ὁβαρίεγ. 

1. 1ο4. ἁρμοστής, “ας σΟνΕΓΙΠΟΙ;,᾽ ἴῃ ἀρροβί[ἴοη ἴο διάδοχος. 
]. τοῦ. ἀπο-δόσθαι, “ 561] 45 5]ανε5.᾽ (ρρ. 1]. οο π. 
1. το). ἐλάττους. ΔΥ̓Παΐ 15 [ῃ6 πποοπίτγδοίεα ἔοσηι οὗ ἐπϊ5 νγοτὰ ὃ 
1. τοϑ. παρα-πλεύσας, [|1ϊ. “Βανίηρσ 5αἸ]6α δοησ ((ῃς οοκϑβί),". ἱ. 6. 

“Βανίηνσ οοαβίβα δ]ἱοηρ. 
1. τος. Εοσ Ῥαπυμπὶ ἀπᾶὰ ΡῬεγπίμπβ (1. 112), 5ε6ὲ {δε Μαρ δηᾶ 

ΜοσΆΡαΪατν. 
1. 11ο. ὡς τάχιστα. (ρ. Υ. 185 πη. 
τοὺς δι-εσπαρμένους τῶν στρατιωτῶν, 11{. “[ἢς ἀϊΞρετεεα (οη65) οὗ δε 

50] 41 6γ5,᾽ ἱ. 6. “ἐλοβο οὔ ἴῃ6 βο]άϊοβ τῦύλο μαᾶ Ῥεεὴ αἰβρεγβεά᾽ (1. 1ἱοο). 
Στρατιωτῶν ἰ5 ἴῃ ῥαγεϊυε σεῃ. 

1. 111. δια-βιβάξειν. ἈοπΙοπΊθοῖ {μαΐ βιβάζω πὰ ἰΐ5 σοπιροιπᾶς τς 

ἐγ αγιεὶ εἶνε, "ἴο σαιιξο ἴο σο. 
Ἰ. 114. εἵποντο, ἰο Ὀς αἰξιϊησιϑηςα ἔἴτοτα εἶπον. ΟΡ. 11. 158 ἢ. 
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1. 115. ὡς δια-βησόμενοι, [1{. “45 αὐοιιϊΐ ἰο ογοββ,᾽ ἱ. 6. “δδοαιιδθ ἴῃ ν 
ὙΓΟΤ6 σοΐηρ ἴο οΓΌ55,᾽ ΟΥ̓“ αὐ ἐλ ἐποιρ}λὲ οἵ ογοββίηρ᾽ (αἴτεον ἄσμενοι). 

1. 110. ὑπ-ισχνούμενος, “ἐποιρῖι 6 Ῥτοιηῖβθα,, ἰῃ6 Ῥαγίϊοῖρ]θ, ΟΥ̓ 
“ἸΠΟῸΡΉ ΡῬτοιηϊβίηρ.᾽ Καίπερ ἴ5. πἰϑιια}ν αἀάξα ἴο ἃ Ῥαγίϊοῖρὶς ἴο τηατκ 
ἐμαὶ ᾿ξ πηδδηβ "αἰ Πουρη., Ὅρ. 1. 261 π. 

1.121. εἶπε τοῖς στρατιώταις μὴ περαιοῦσθαι, “ο]4 [ῃ6 Ξο]άϊετδα ποί 
ίο οὐοβϑ;᾿ [,4ἴ. “τα ἘΠ τ15 ̓ πυροσανὶξ γι γα] σεσοηΐ. [Εἶπε τοὺς στρατιώ- 
τας οὐ περαιοῦσθαι, χννου]α Ῥε, “ Ξαϊά (ῃΠαΐ [Π6 5ο] 4! 5 ὑγεσα ποῖ ογοβϑίηρ ;᾿ 
Τ1,Αἵ. " αἰχὶς στηλο 5 ποσὶ γα] στα. 

1. 123. ἐκέλευσεν, “λαά οτάετεᾶ ὝὙΠ6 δοῖ. ἴῃ ἃ τΤὨΪΠΟΙ 56 η86 5 
ΘΈΠΕΓΑΙΥ ἰγαηβαἰθα ὈΥ {Π6 ρ]υροτέ. (ρ. 11. 118 ῃ. 

]. 130. τῆς νυκτός. (Ορ. ΙΝ. 255 ἢ. 
1. 125. δύο ἄνδρας. Α ἀτι8] 44]. τη  αἰνγαγβ Ὀ6 ρὰΐ ψ τ ἃ Ρ]αγαὶ 

ποῦη (4 υἱοε υθγ 54), ὉΠ]655 ρατ ΑΓ βίγεββ 15 ἰαΪἃ ἀροη {πε ἰδοΐ {Παΐ 
ἔσο ογιῖν τα τηβαηΐ. (τ ρ. 1.1 ἢ, 

1. 126. ἐπ-ἤρετο. ΤΙΞ στ ]ϑῃ (1) ἠρόμην, 2πἃ δΔογ. οὗ ἔρομαι (ρΡτε5. 
ἐρωτάω), “1 «5, (2) ηρύμην, ἰτηρογί, Ρᾶ55. οὗ αἴρω, “1 ταῖβε;᾽ (3) 
ἠρούμην, ἱτηρετί. οὗ αἱρέομαι, “1 σΠοοβε: 

ὅ τι βούλοιτο χρῆσθαι, 1|1{. “ἴῃ γα με τυ]ἱβῃεα ἴο π5ε,᾿ ἴ. 6. “δῖ μεθ 
ἢς υυ]ἰβης ἴο τηακε οἵ, Ὅ τι ἰ5 [ῃ6 δρουβ. οὗ τεβρεοῖ, "ἂς το »υμαῖ. 

]. 1238. Θυνῶν. Τῆς ΤΗγΠὶ οτὶρίπα Π]γ ἱπμαδιϊεα τὰς ΤἈτγαοίδη ἀἰϊβέγιοι 
ΠΕΑΙ ϑα]πγγάδθθιβ οὐ {ῃΠ6 Εὐχίηε; θυΐ ψγεσα ἀτίνεῃ ἱπΐο Αϑία, δπά 
οοΟ]οηϊβεα ΒΙΓγπῖα, Γουτηθ νυ οα]16α ΒΕΡτγοῖα. 

1. 129. ΤΠε ἀοπηϊπίοηβ οὗ δ πεβαάεϑ νγεῖα ἃ ἀδβρεπάεηου οὗ (πΠ6 Οὐἀγυβίδη 
Κιησάοτη. Δ Βεη {Π6 ροντεγ οἵ (πε Οάγυϑβαβ ἀβο]ηθά, (ῃ6 ψῃο]8 Κίηράοπι 
τγαβ5 αἰνιἀεα, ἀπα {Πεη δεῖμα Ἰοδὲ [μδὲ ρουῦίίοη οὗ 1 νυ ]Οἢ 5. ἔδίΠετ 
μαᾶ τυ]εᾶ, Τῆς Οὐγγυϑαα ομοα Πα ἃ γευΥ εχίεηβινα ἀοτυηϊηΐοη, οα Ὀοίἢ 
51465 οὗ {πὲ Ηεῦτιβ (μον {πΠ6 Μαγίζα στῖνεσ). Αἵ ομβ {{πὴ6 {Πεῦ Ρροννεῦ 
εχίεπαβα θεγοπᾶ {πΠ6 Ἡδεπλιβ (ΒΑΙΚαη) ταησα ἰο ἴΠ6 Ταπαθε, δηα 85 ἴατ 
γγεϑί δ5 [πε ϑίγγγσοη ; ἰππ|5 πο] πάϊηρ τηοϑβί οὗ (ῃ8 βαβίεσῃ ρογίίοη οὗ (Πς 
πιοάοφσγῃ ΒΟυΠΊΕ]1α ἀηα Βα] σατία. Τὶ νγὰθ ποὺ οἡ {Π6 ἀξο]ηα. 

ἐκ- πίπτει, 1|. “8115 ουἱ,᾽ 1. 6. “15 θαπὶβϑῃθα.᾽ Ἐκ-πίπτω ἰ5 υϑεᾶ 45 ἰῃ6 

Ῥαϑϑβῖνε οἵ ἐκ- βάλλω, “1 σαξὲ ουί, 
1. 141. τῷ νῦν βασιλεῖ, “με ῥγεδοηὲ Κιησ.᾽ ΑΠΥ ΜΟΙ οΟΥ νγοτγάς 

Ῥεΐνεεη [π6 διίϊοϊα δἀπα 115 ποπητεδη δάϊεοϊΐνε. ζ(ρ. 1. τορ, ΙΥ. 
1241. 

1. 142. ἀλλοτρίας. ᾿Αλλότριος 15 Π6 ροββεββῖγε οὗ ἄλλος, " Βεϊοησίησ 
ἴο ἀποίπετγ. ΟΡ. {με 1,αξ. αἰέθητις ἔτγοτη αἰΐτι5. 

1, 144. τιμωροίμην, »"α(116, “ ἰαῖκε νεησεαποβ οἡ; ἷ. 6. “Ῥαηΐβῃ. (ρ. 1. 
151 ἢ. 

1. 145. ἀπο-βλέπων, “Ἰοοκίπσ᾽ [ὉΓ ΠΥ ἀΑΠΥ τηδϊηΐεπαηοθ, ἃ5. 8 ον 
ναΐομεβ ἴῸΓ βοῖαρβ Πομι μα 4016. ᾿Απο-βλέπειν 15 11{. “ἴο Ἰοοῖς ατύαν 
ον ἀνευγτΐηρ εἶδε ἰουγατὰβ ομα οΡ]εοῖ, ῃθηος “ἴο ΙΘΟΚ δφαφογίν. 
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]. 146. ἐκ τούτου, Ποῖα “ἐτι σομιβοφμόοο οὗ (Πϊ5, ποῖ ΤΊ ΘΓΕΪΎ “αὔεν ἰπϊ5,᾿ 
45 ἴῃ ΤΟΥΠΊΕΓ ἑηβίδησαϑ (1. 85, εἰς.). 

1. 147. ὄψεσθε. ΟἾΞεινε {δε ἕεηϑε Βεΐοτε ἰγαπϑϊδίϊησ, 
1]. 148, 149. εἰ... παρα-γένοισθε, εἰς., “1 γοιι τύεγό ἴο 7οΐη πα, 1 {πη 

1 «λοιϊά,, εἰς. ὙΤΠε ορί. πιατκβ {παΐ {πΠ6 Ἔνεπὶ οὗ {μ6 Οτεεκβ Ἰοϊηϊησ 
Θααίῃε5 15 85 γεῖ πποοτγίδϊη, ἃ τηθσα ροβεδιϊ έν ἴῃ Δοῖ, ΤᾺΪ5 15 ἔμ ἐλίσα 
ουξ οὗ [8ε ἔουτ ἔοσπηβ οὗ σοῃαιςοη4]15, ΓΝ. 113 ἢ. 

1. 151. εἰ ἔλθοιμεν, “1 νγα τυογ ὁ σοτηβ.ἡ 84:6 ἐμ 1αϑὲ ποῖδ, 
1. 155-187. ἐὰν μὴ δια-πράξωμεν.. σὺ δέξει. ὙὙΠΐβ 5 16 Ξεδοραῖ 

ἔοττη οὗ σοπάϊτίοημδὶ (Ι΄. 113 π.); “ἸΓ (ΒΥ δΔηΥ σΠδηςσοθὺ τγε 5841} ποῖ μανε 
Βισοεοαεά ἴῃ ἀοϊηρσ [Π15 ῸΓ σου, τοί! γοὺ τεοεῖνε τ5,᾽ εἰσ. [ΝΥ Βεη τῃ6 
ῬΓΙΠΟΙ͂ΡΑΙ νεγῦ ἰ5 'ἰπ [86 [αϊ. ἱπά., {π6 “1 οἴδιβα σεπογα!ν Βα5 ἐὰν ὙΠ 
1ῃς 5:}]. 

1, 136. ΘΌΡΡΙΥ ἐὰν ἔτοτῃ [ἢ ἔουτηεγ Π1ης Ῥείοτε ἢ. 
1. 157. βουλώμεθα, ποὲ βούλωνται, θεοαιξε (ῃς «δηξεοςᾶεπε ἴο ὅσοι 15 

ἡμᾶς, “45 ΤΙΔΗΥ Ο7 15 85 ἀδϑῖγε. 
1. τόο. τὴν θυγατέρα. ΤῊδ «τίϊοϊς τὴν τηατκβ [6 ρῬοββεββῖνε οὗ {π6 

5ΔΙΏῚΘ ῬΕΙΒΟΙ 85 {Π6 νεῖ δώσω. (. 1. 15 ἢ. 
1. 161. ΑἸΓΒΠΟῸΡΕ τίς 85 δὴ δοοεηΐ, ᾿ξ τηθδηβ "δηγ, ποὶ “σψῇοϑ᾽ Τῆς 

δοσεηξ ἄοερ ποΐ Ῥεϊοηρ ἴο 11, θεαὶ 15 [Ὡτονγῃ Ὀδοῖς ἔτομι {πε σοι ζο]]οννίησ ; 

εἰ γουἹὰ ποὶ ἢανε δὴῦ δορεπί 1 ἴξ Παά ποῖ τῆς δοσοεηξ ἕσονγη ὕδοῖκ 
[ΤΌΓῚ τι. 

1, τό2. Τ6 οὐβίοπι οὗ δινίηρ ἃ υὶΐε ὑσεναιεά ἴῃ οἱμεῦ Ἑβίεσγη 
πδίϊοηβ Ὀεϑίάεβ ΤΏτγαςθ, δηᾶ δ ηο πε Ϊὶυ ἴῃ ατεεοα ἰἰβε!, [Ηδξποε οπα 
τηθδηΐησ οὗ {πε χγοτά ἕδνα ἴῃ Ἡ ΟΓΙΏΕΓ ἰβ ΤΟΠΘΥ Ρϑὶα Ὀγ {8Π6 βυϊΐζοσ ἴο 188 
Ραγεηΐβ οὗ [δε ὑπ46.1] Ἐοτσ Βέβαγέμε 5εῈὲ Μδρ δῃᾷ ψοοδθυΐατυ. 

1, τ63. τῶν-ἐπὶ-θαλάττῃ-χωρίων. ΕῸΓ {π6 Δτίϊο]α δῃηὰ ποὺπ ὑ ἢ 
ννοταᾶβ Ῥεΐνεεῃ, οΡ. 1. Ιο9 η. 

1, τόρ. Τῆς βἔγεβϑ 15 οη ἐνθάδε μένοντες, “ὙΒΕΙΠΕΓ γοὰ 11} βέαν λεγε 

Δα σοηϑαϊί, οτ, εἰς. 
1. 175. ἀπ-ιόντες, )μΐ. ρῬατί., 1τ, "αθοπὲ ἴο ἀερατῖ,᾽ 1.6. “ἴογ ἀερατίαγε. 
1. 176. συ-σκευάξεσθε, “Ῥοκ τπρ.᾿ ΣΣυ-σκευάζεσθαι 15 "ἴο οοΟἸἸδοΐ (πὰ 

Ῥδοὶς ΔΡ) οπμεῖβ θασραρε (τὰ σκεύη). 1ΤιΑῖ, ναϑα οΟἸ ΠΡ Υ 6. 
1. τγ)8. μετὰ ταῦτα. (ΟΡ. 1. 128 ἢ. 
εἵποντο. (ρ.]. 115, 11. 158 η. 
1. 182. ὥσπερ καὶ νῦν. ϑΌΡΡΙΥ [ΠΞ 2πᾶ Ρ]. ὑτεβ. ἱπᾶ, δοΐ. οὗ [Π6 νεῖν 

τοῦ ΒΟ λήψεσθε σοΙης65. 
1. 184. δια-τιθέμενος, “ἀϊδροΞίησ οὗ (ΌΥ 5416).᾽ Διατίθημι ἰ5 11ξ, 1 γυΐ 

ἴῃ ἀἰεγεπέ ρίδςεβ, 1,δὲ. αΐθῥονιο, ῃθποα οὐγ " ἀΐβροβε.» 
πορίζω. ΤΑΪΠΚ τῇῖιαΐ τπιοοά {Πϊ5 τηπβί Ὀς δἴϊεσ ἵνα. 
Ἰ, 185. ἐπ-ήρετο. (ρ.]. 126 πῃ. 
πόσον, "ΠΟΥ πηι ἢ γ᾽ 1, 6. “μον ἔτ 2᾽ 1,Αἴ, φιαριμ1), 
1, 186, 187. οὐδαμῆ, πολλαχῆ, ΡῬτΓΟΡοΙν ἀαίϊνεβ οὗ 2ίασε, τηοαηΐην 

' ἢ 

Η 7 

πο να νον ἢ 

᾿ 

πὰ ες 



ΡΊ1]. ΟΟΝΟΙΌΔΙΝΟ ΘΟΕΝῈΒ ΟΕ ΤῊΕ ΚΕΤΚΕΑΤ. τόρ 

“ΠΟ- ΜΠ οτα,᾿ “ἷπ ΤΊΔΠΥ Ρ᾽ασαϑ, Ῥαΐ πε ταίποῦ ᾿ ΡΙ γἱηρσ ἐΐγι6, “Οἢ ΠΟ 
οὐσαδίολι,, “ΟἿ ἸΩΔΩΥ͂ Οσσαβίονς,, ἷ. 6. " οἴζοη.᾿ [ὙΠΟΙΡῊ {Π656 γουβ ὑγαγο 
Οὐ οἴ πα} ἀαιίνεβ, {Π6 κυ βιεδεογὶρέ ννὰβ ἀσορρεᾶ ὑνμεη παν απ ἴο θ6 τιδοὰ 
ΒΙΠΙΡΙΥ δ5 δάγειθϑ, 80 πανταχῆ, ἀλλαχῇ, εἰς. 

1. 187. ἐπὶ τούτοις, “Οἡ {Π656 σοραϊίίϊοτι5.᾽ ΟΡ. ΙΔ΄, 350 πη. 
1, 1τρο. κατὰ τάξεις, 111. “ ἀοοογαἶηρ' ἰο τη κ5, ἱ. 6, “ἴη ἑφραγαίο τα κ5,᾽ 

Ἐν τ τοῦ ἢ. 
1. 101. ὡς παρ-ιόντες. ΕῸΓ ὡς ΜΙ {Π6 γε, Ρατί,, ορ. 11. γο ῃ. 
1, 195. μέγιστα, Ξε]. οὗ μεγάλως, Δἄάν. οὗ μέγαΞ. ὙΤΠδ Ξιρειϊαίϊνο 

οἵ δῇ δάνοιθ 15 σΈΠΟΓΑ ΠΥ ΟΠΪΥ (πα πϑμέ, ῥίπιγ, οὗ [ῃ8 βιιρευ!αίνε οἵ (ῃς 
ΟΟΥΓΕΒΡΟΠ ἴηρ δαἀ]θοίίνε, 

ὅ τι ἂν ἔνῃ-, “ ὙΠαῖονοῦ γοῖϊ ἢανθ᾽ ΟΥ “ΤΊΔΥ μανα.᾽ Ορ. ΝΠ]. 28 πη. 
1, τού. Τα Ξἔἴγαϑϑ ἴβ οη εὔνους, “ἰἰ 15 Ὀεοαιβδα 1 δηὶ νγε}]-αἸβροβεᾶ ἴο 

ΠΝ ἐηδὲ, εἰς. ΟΡ. Ἱ. 261 π. 
1, 198. τξίσει. Ἐδπιεηθεῦ (1) {παὶ πάσχω τηΔΥ τῆδδη ἴο “βεΐ ροοά᾽ δ5 

Μ6}1 45 ἴο "ρεῖ Πατπὶ;᾽ (2) {πα πάσχω Ῥεΐηρ πιϑ5εα 45 ραβϑῖνε οὗ ποιέω 
(το ἐγτεαΐ να] οὐ “111᾽}) 15 [0 ]ονγεα θν ὑπὸ τηαγκίηρ {π6 ἀρεηΐ. 

Ἰ, 201. τρίποδες, “ (ἢτεε-Ἰορσεαᾶ ἰ40]ς5.᾽ Ἐδοὴ σιεβί μδὰ ἃ ἰδθὶς ἰο 
Εἰ πη56 1, ἀπα {Ππε56 νγεσα Ὀγοιρῆς ἴῃ δηα τεπιονοα δ βαρ σουτγβο. 

1. 204. παρα-κειμένους, “Υ]Οἢ τύθγ6 εθὲ ΠΘΔΥ ὨΪπι.᾽ Κεῖμαι 15 ᾿ι564 ἴοΥ 
{Πς Ραϑβῖνε οὗ τίθημι. Ορ. 111. 2ογ, ΝἼ1. 221 πη. 

1, 295. κατὰ μικρόν, “ἴῃ 5114}} ρίεςεβ. Κατὰ ἰ5 ἀϊπίσ θαι να. (ρ. 
1. τοῦ ἢ. 

1. 2οό. ἔκειντο. ( . ]. 204 ῃ. 
Ἰ, 2ογ. Τιβεϊηρτϑη ταὐτά, “[ἢς Ξαηι16 [Πΐηρ5, ἔτοτῃ ταῦτα, “ ἐκ656 [ῃϊηρπ.᾽ 

ἘΠ᾽: ἘΠΩ. ἢ, 
δεινὸς φαγεῖν, 45 γα 54Υ “8 Ζογγ δ] ΟἿς ἴο εαἱἰ,᾽ 1. 6, "ἃ στϑαΐ εαἰδγ. 
]. 210, ἐδείπνει, ᾿πηρετῇ, “ τυεριέ ογι τοὶ ει Ἠ15 ΒΌΡΡετ. 
1. 214. τί λέγοι, “ν»αί ᾿ς καἰά, [ῃς ᾿ηάϊτεοῖ αιπεϑίϊοπ αἰΐεγ ἠρώτα. 

Βαέ ἴπ ἐδ ποχὶ 1ἰπ6 ἰξ 15 ὅ τι λέγοι, “τυὰδαῖ,᾽ 1. 6. “2ιαὲ τυπίοι Πα βαϊά, 

1. )ζι6. μὲν δή. ΤῊε μὲν Ἰεα5 πΡ ἴο {1 δὲ ἴῃ ῃς ποχί βεοίίοη, {π6 δὴ 
τυὶπθ ὉΡ {πὶ5 ρατάρταρῃ. ΤῈ ἔνγο - 580 {ῃϑη,᾽ δηᾶ δῖα ιιϑβεᾶ ἴο τηδιῖς 
[Πς επᾶ οἵ οπα 5 δ)]εςοί δηά {ῃς Ῥεριηηΐηρ οὗ δῃοίμεσ, 

1. 218. προ-πίνω σοι, 1|ἰ. 1 ἀσπὶς Ὀεΐοσα γοῦ, 1. 6. “1 αὐ γοὺγ 
ἨΘαΙἢ.᾽ Ιη δϑκίησ ἃ τηδη ἴο ἀσῖηκ τνῖηε ΙΓ στοῦ, (ἢ ατεεκ οπβίοση 
νγὰ5 ἰο ἀγίην γέ γουτσβε! δηα {Π 6 η Ῥα55 οπ {Π6 οαρΡ. 

1. 220. διώκων, “τυλεῖι γοῖὶ Ὀατϑιια,᾿ ἀπο-χωρῶν, “τυλόρ γοι τείτγεαϊ,᾽ (ρ. 
1. 261 η. Οὔ δβεῖνε καί... καί Δηβυγευίηρ ἴο ομδ δηοίδεσ, 

Ἰ. 221. ἀπο-φεύξει. ἘἈδΠΊεΙΏΡεΓ {ἰπαΐ (Πς Πιΐ, οὗ φεύγω 15 φεύξομαι, ποῖ 
φεύξω. ᾿Απὸ ἱτηρ|165 “ σεΐ εἶδαν ο7).᾽ 

1. 222. ὅ τι ποιοῖ, “ψηδὶ ἢ επομίὰ ἄο,᾿ ἴῃς ἀεϊϊδεγαιίίΐυε ορί. Δἴϊοῦ 
ἠπορεῖτο. 
"ἢ, 228. ἐκάθητο. ΔΥ̓ΉΥ 15 (Π6 διιστηθηί Ὀείοτο (Π6 ρῥτεροβίἐἰοη  Βοοδιβα 
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κάθ-ημαι νγᾺ5 50 ΤΟΙ Οἰζοποῦ πιϑεᾶ ῃδη [Πῃ6 βἰπρ]8 νεγρ ἦμαι, {παξ ἴἰ 
οθαβαά ἴο 6 ἰτοαϊβα δ5 ἃ οοϊῃρουηά αἱ 411. (Ὁ ρ. ΙΝ. όο ἢ. 

Ἰ. 227. εἶναι, (Π6 ᾿πῆη. ἴῃ Οτξεκ Ἐχργεββίησ ἃ σαϑα]Έ ΟΥ σΟΠΞΘΠΊΘΠΟΟ, 
ὙΠΟ (ῃ6 Ταἴϊῃ νου] τεααῖΐγα μζ Οὐ φημὶ ὑν ἢ [86 5110]., (φιιὶ βγη ΟΥὉ 
ἡιμγοϑ). Τρ. 1]. 90 π. 

1. 229. Πιβεπστίϑῃ μετὰ τούτων, “ τυΐίἾ, [ῃ 656 (τη6η),᾿ ἔτοτη μετὰ ταῦτα 
(1. 234), “αὔἴεν ἴ[με56 ((Ὠϊηρ5). 

Ἰ.. 222. αὐτοί, “ οὗ [ΠΕ] ον ασοο͵ά.᾽ 
1. 234. αὐλοῦντες κέρασι, “ ΡΙαγίησ οη Βοτηβ.᾽ Αὐλέω ἴ5 11|. “1 ΡΪΑγ 

της Παυΐε,᾽ οὐ " ἤαρεοϊδί," βθῆοβ β' ΠΙΡΙῪ “1 Ρ]αὺ (δὴν ἰηβίσιτηθης). 
1. 225. πολεμικόν, “ἃ ὙΥΔΙΓΟΙΥ,, 50Π16 ΠαυΐΟΙ τγογά, βοῃ δ5 βόαμα, 

“4 5μουῖ, Ρεϊηρσ υηάετβίοοά. 

ἐξ-ἤλατο, 15 Δογ, οὗ ἐξεάλλομαι. ϑεις 65. νγὰβ ρεγίοστηίηρ ἃ τλϊπηϊς 

γνατ-ἄδηςα, πὸ (ῃ6 ομβ ἀεβου θεά ἴῃ ΤΒδρ. ΝἼ]. 3320. 

1. 24ο. φυλάξασθαι, τηϊά 16, “ἀτε οη {πεῖν σιατᾶ. Ορ. 1. οἱ ἡ. 
1. 243. ὅδπόταν, “845 ΞΟΟΠ 845 Ἔνεσ. Οοιηροιπάβ οὗ ἂν αἰνγαγβ ἴαΚε [ἢ ς 

50]. ; ἂν ΠΕη ποῖ αἰζδομαά ἴο ἃ σοῃ)αποίϊοη σαῃ ΠΕΡΕΓ σῸὸ ΨΥ] {Ππ 58]. 
ΡΤ 98:8: 

1]. 247. εἵποντο. (. 1]. 114, 178 π., αἶ5ο 11. 158 η- 
1. 249. αὐτός, (Π6 ποι. 'π δρροβι(ἰοη ἢ (Π6 ϑαθ]εοὶ οὗἨ ἔφη. 

Ιη Τιαϊη ἰξ πνοῦϊὰ ῬῈ “αἰχὶς 56 ἰρβῦμη βρεοι]αίισιιπη εϑβε.᾿ Ὅρ. Ι΄. 
286 ῃ. 

Ἰ. 251. λήσομεν .. ἐπι-πεσόντες, [1{.- “γε 58.411 ἐβοαρε ποίϊςβ. Πανίηνσ 
(116 ἢ ἀροη, 1. 6. “γε 5881] [411] προ ππρεγοεῖνεα,᾿ Λανθάνειν ΜΙΝ ἃ 
ῬαγίοῖρΙα (οσ ἃ γε 1 {Πς Ῥατί. οὐ λανθάνω) τῆαῦ οἴΐεπη θὲ ἐγαηβὶαίθα 
ὈΥ δὴ δάνει “βεογείϊυ, “πηασγαγαβ,, εἴς,, 845 λανθάνω ποιῶν ΟΥ ποιῶ 
λαθὼν, 1 ἀο 1ἰ 5Ξεογεῖ]γ. 

1, 255. ἤδη, “Δἰτεδάγ,᾽ 1,δλῖ. 7αη1, ἴῃ 1. 257 “αἱ 'οποο" δῖ, }6 πε ΟΣ 
2γοϊεείο. 

]. 258. κατα-θεῖν, Και ΕΒ οΥ (ἢ 15 Πα5 ποιῃίησ ἴο ἀο ὙΠ καταθεῖναι. ἡ 
1. 259. ὧς τάχιστα. (. Υ,.. 185 π. 
1. 267. ἀλλά, “ν»ε}1. Ορ. ΝΙ. 270. ᾿Εγὼ μὲν δηϑνγεῖβ ἰο σὺ δὲ ἴῃ 

παχὲ 11η6. ὶ 
1. 268. παρα-τεῖναν τὴν φάλαγγα, “ἰο εχίεπα Πἰ5 ᾿ἴη6 αἸοησ.᾽ Φάλαγξ 

ἴῃ Χοπορἤοη ἄοεβ ποῖ τηθδῃ ἃ σοηιῤῥαοί ὈΟαΥ οὗ τηδη, Ὀαΐ “8 Ἰης οὗ Ραΐι1ς.᾿ 

ΟΡ. ὙΠ ΌϑΗΣ 
Ι. 270: αὐτόν ΟΡ. ΠΧ 
1. 273. ἀπο-δόσθαι, [ῃς ατεεῖς ἰπἤη. πηδυκίησ ἀφοίρη, Τιαῖ, μὲ νεπαογοί, 

ΟΡ 27, ΕΠ ὍΘ. : 
1, 277. ὃ ἐφέροντο, ἱπιρετί,, “ψΏΪΟΩ (ΠΟΥ τύεγο σαν γι σ᾽ ἷ. 6. “τολῖϊα 

{πον γεσα σαυγυίησ ἴ{.᾿ 
1. 278. ὃ οἶνος, εἴς, 80 Ονϊά, ννυἡἱτηρ ΠΌπ Πἷβ ἀτοαῦν Ρΐαςα οἵ εχὶϊς 

αἱ Τοιηΐ, πραγ μα τποιίἢβ οὗ [ῃς θάαπαῦςα, 5 γ5 (1 γἱδέϊα, ', 10. 23)--ς 



ΤΠ ΘΟΝΟΣΌΟΣΙΝΟ ΘΟΕΝΕΒΟΥΡ Τ7ΙΗΙ͂Σ ἈΕΤΚΕΑΤ, τὖτι 

“Τὺ άασιια σοῃδίβίαπί ἐουτηδη βογνδηςία ἰοϑίας 
ίμηα, πες Παϊβία πηοιΐ, 5σεα ἄαΐα {τἰοία ΙΒ. 

“ΤΑχυϊά ννΐης στοννβ 5011, οορίησ (Π6 βῆαρε οὗἉ ἰ(5 7αγ, ἀπ {Ποὺ ἄτιηῖς 
ποί ἀγατιρ)ς οἵ ννΐηθ, Ὀιιὲ ῥίδοος οἵ 11.᾿ 

1. 2790. ἀπ-εκαίοντο, 11{. “νγάγα δι7γιέ ΟΥ̓, 1. 6. “σγοῖ [τοϑί- δ ςη.᾿ ΤῊς 

ἱπηρουΐοοῖ πὴ ρ}165 [η6 “τεαιθποΥ οὐ {π6 οσοσυτίθηοθ, Π6 Θχριθϑβϑίοῃ 
“ΠαΤ σ᾿ 15 ΒΟΙ ΘΕ Π165 τιϑεὰ οὐ ἰηΐθηβα οο]α, 5. νῈ1}] δ5 οἵ ἱηΐβηβε Πααί. 
[8ο ΨΙΓΡῚΙ 865 σαπγεγο οὗ [ῃ6 ποι τ νη, δηαὰ ΜΙϊοη ἴῃ Ῥαγ. 1,ο8ί, 

11, 294, 58 γ8, 
“ΤῊς ΡῬαγοῃϊηρ δἱγ 

Βηγη5 ὕγοΥ 6 (Ξε ἴτοζθη) δηᾶ οοἱ ἃ Ῥεγίογηιβ ἴῃς εἤεοὶ οἵ ἢσϑ. 

Ἰ, 280. αὐτοῦ. (ρ. ]. 270 ἀΡονϑβ. 
Ἰ. 282. ἀνωτάτω, αὐνεγῦ, Ξε]. οὗ ἄνω. (ομρ. ἀνωτέρω. (οπηλΐην 

Ῥεΐνγεθη {πς τοὶ τῇ ἀπά 115 ποιη κώμῃ ἰΐ ἢα5 (ῃ6 ἴοσος οὗ δὴ δά]εοϊίνε, 
ἘΡ. Ἐ του. 

1. )86. ἐπι-τίθενται, (ρ. ΝἼ]. 20 ἡ. 
1. 289. ἐξ-ιόντα ἀπο-θνήσκειν, “ο σοΙης οἷἝ Δηα 6 ΚΙ]ςα,᾽ ᾿Απο- 

θνήσκω 15 ξεα ἴοΓ (ῃ6 ραϑβϑβῖνε οὗ ἀπο-κτείνω, “1 ΚΙ]].᾿ 

Ι. 200. οἱ περὶ τὸν Ξενοφῶντα, 11, “1Πο56 ἀῬουξ Χαοηορβοη (ἑηοϊμαϊηρ 
Εἰπγ5 61), ἱ. 6. “Χαπορἤοη δηά ἢΪ5 {τἰθι5.᾽ 

1. 291. Σιλανὸς Μακίστιος, ἃ πεϊσ οι οὗ Χεπορῆοη. ΤῊΪβ ἰ5 ὮῪ 

ΧΕΠΟΡΒΟη τηρπίϊοηβ ἢϊπη ΘΓ Ῥαυίοι]ατ]γ. (ϑὅεα ΝοσδΡιΪαιΥ.) 
1. 294. οἱ μέν, “5οηι6.᾿ οἱ δέ, “οἰ Πεῖ5.᾽ (ρ. 1. τότ η. 
Ἰ. 207. ἀπ-έθανε. 85:6 ποίβ οῃ ]. 284 ΔΡονυβ. 
]. 2οο. καί. ΤΙ ΐηἸκς Ῥείοια ἰγαηβαἰΐησ. Ορ. 1. 21 ἢ. 
τριπλασίαν, 1. 6. “ἴπτεα {ἰΠ165 85 πλΟἢ ἡ 5 ΠῈ Ππαά Ῥείοτε {Π6 ατεεῖκϑ 

Ἰοϊηεα ὨΪπι. 
1. 304. ἃ λέγοιεν, “ναὶ {ΠῈγ βαϊα,᾿ ποὶ “τηὶρῃξ βὰν ;᾿ [Π6 οί. 15. πιβεά 

ἴη ατεεὶς ἰπ ἃ τεροτίεα βρεεοὺῖ δἰΐζεσ ἃ ῬυΪΠοῖραὶ νει ἴῃ ἴμ6 ραβὲ ἴβηβε 
(ἐπ-εδείκνυεν), γν μετα γε 5ῃῃου]α τι56ὲ {ΠῈ ἐηαϊοαίνο. 

1. 2ο6. οὐκ-ἔφη, 45 οπε “οχά, "τεπιβεα. ἡ (ρ. Ν᾿. 2γ8, 283 ἢ. 
τιμωρήσασθαι, “ἴο ἀνεηρα ΠἰΠΊ561Γ προ, ἱ. 6. “ἴο ῥῬυηῖ5}.᾽ Ο. 1. 

ΧΕΙ. 
1. 2ο8, ἔχειν δίκην, 11{, “Πανε Ραμα! ν,᾽ 1. 6. "ατα Ρυηϊϑῃθα, 
εἰ ἔσονται, “1 (α5 ἐ5 ἐδα δα56) ἴδ Ὑ11 δ, ΟΥ̓ “ϑίηοθ πεν Ψ1] Ἀε. 

ἘΡῚΨΙ: 113 π΄. 
1]. 2909. ὁμήρους, “ας Βοβίασεδ,᾽ ἰῃ ΔΡΡοΒβιίίΊοῃ ἴο τοὺς δυνατωτά- 

τους. 
1, 210. κακόν τι ποιεῖν ἀδρεηάβ οἡ δυνατωτάτους. 
ΤΙ  ησ ἰβῃ ἐᾶν, ἰηῆη. οὗ ἐάω, “1 4]1ονν,᾽ ποτα ἐὰν, “1; «150 οἴκοι, " αἱ 

Ποπια,᾿ ἔτομῃ οἶκοι, " Ποιι5ε5.) (ΟΡ. 1. 298 η. 
1, 314. ἧς, ἰηϑίοδα οἵ ἣν, «ἰἴεΓ ἀπέδοτο. ΤῊΣ τε]αίϊνε 15. " δἰἰτδοίεα᾽ 

ἱπίο {πε οαβε οὗ 115 δηἰδοςάςηΐ λείας. (. 1. 290 ἢ. 



172 ΝΟΤ 5. 

Ἰ, 314. ἀπ-έδοτο, “λαὰ Ξοἱά, Ῥείπσ ἰπ ἃ τηϊποῦ βεπίθησο. Ὁ. 1. 
118 ῃ. 

ὈΙσ Πσι 5} ἀπο-δίδωμι, Ἵ σῖνε Ὀ4οῖς,᾽ “τοπᾶοτ, ἔτομη ἀπο-δίδομαι (ταϊά.), 
Ὕ ΞΕ]; ὌΡΕΙ ΟἿΣ 

1. 316, πλεῖον τῆς λείας, “τῖοτε οὗ (Ππ 5ροἱ]᾽ Πδη μαᾶά ργοάυοεα {πε 
ΡΥ ἴῸΓ ἔνγεητν ἄδγϑ. 

1. 319. πλήρη τὸν μισθόν, “ἴΠ6 ῥα ἰπ ΠῚ],᾽ πλήρη, ἱ. 6. “6. ΡΑΥ͂ 
γ Ϊοἢ γοῦ Ὀτουσῃς πγου]Ἱὰ μαννα θθθη ἴπ {1]],᾿ θεΐηρ ἴῃ6 ρτεάϊοδίε ἴο τὸν 
μισθόν. ( Ρ. ποΐε οἡ ἡδὺν τὸν τρόπον 11]. 2ού. 

ἐδύνω. 2η4 5'ησ. ἱπηρετί, οὗἨ δίναμαι, Ξῃοτίεποά ἴτομι ἐδύνα(σ᾽ο. 
Εἰ μὴ ἐδύνω, “1 γοι λκαά μοὶ θεεη Δ} ]6.᾽ 

]. 320. τοῦτον, Ξς, τὸν μισθύν. 

καὶ ἀπέδου ἄν, “γοῖι νου] δυόη Πᾶνα βοἱά. ΤῊΐβ ἰ5 ἰῃς αβδὲ οὗ τῆς 
ἔοι σοῃαἸ οηδὶ ἔοσμιβ σίνεπ πῃ {πε ποΐε οἡ 1Υ͂. 113. 
120. δι-έβαλλε. ΟΡ ΣΝ 
Ἱ: 823. ὅ τι, [Πε δοου5. οἵ τεβρθοῖ, κἴὴ Ἡδΐενεσ γεϑῥοοί,᾽ 1. 6. “5 πιο ῃ 

8.5. ὅτι ἴη [Π6 ποχί 11π6 15 " {παΐ, 
1, 325. ἤχθετο. Ετοπὶ τνῆαΐ νεῖ ἄοεϑβ [Πἷ5 οοπι ἢ Ορ. ΝἾἼΙ. 135 π. 
Ἰ, 326. δι-έκειτο, “τγᾶϑ8 ἀϊβροββά. Ὁ. 111. 207 π. 

Ι. 329. παρὰ Θίβρωνος. Τῆε Ιοηΐδη οἰτ1ε5 οὗ Αϑἰα Μίπον μαᾶ βουρῃὲ 
δρατίδη ργοίϊβοϊΐοη ἤομιὶ ΤΊβθαρἤθγηθβ, ὙΠῸ τᾶ ΠΟῪ δνεηρίῃηρ Ὠϊπηβε 
ροὴ ἔποβα ηΟ Πδά βιρροτίεα Ουγχιβ ἴῃ 15 τε ρε!] οη (5ε6 Ὀεσίπηΐησ οὗ 
ΟΠΒδρ. 1.). ΤΕ ϑρατγίδηϑβ βεπὶ ουἱ Τῆΐρτοη (οσ ΤἈΪΡγοη) τυ ἃ ἰατρς 
ἴοτοβ ἰο ὀρροβὲ ΤΊββαρβθγηθβ. 

1. 335. ἀπο-διδῷς, (αοἰϊνε νοῖοθ). ΟΡ. 1]. 314 π. 
1. 326. ἀπ-αιτήσουσι ἰαἶκε5 ἔνγο ἀσουδαίίνεβ, {|| ἃ [δος ἶνα νεγΌ. 

Ἰ.. 339. ἀπο-διδοίη, “νγὰ5 τεδᾶγν ἰο σῖνε πρ.᾽ ΟΡ. 1. 304 ἢ. 
ἐξένιζεν, ᾿ἱπηροτῖ, οὗ ξενίζω. Το ποῖ πηϊδίαϊκα {Π15 νγοτά ἔοσ ἃ οοπῃιροιπά 

Ι (Π6 ρτερ. ἐξ. 
1. 342. εἴη, “νγαβ,᾿ ποῖ “"τηϊρμξ Βα, (Π6 ἱπάϊτεος φμοϑέϊοσι οὗ ῥαβὲ ἔδηβε 
Δ ποῖος αἴζεσ ἐρωτώντων. (ρ. ]. 214 π. 

1. 344. χεῖρον εἴη αὐτῷ. Ὁπάειθίαηά ὅτι ἔγογη [Π6 ἔοττπεσ οἴσιιβα, 
“((8δ) ἴἴ νγὰβ ὕοῖβα ἴοσ Εἰμὶ, ἱ. 6. “δραϊηϑὲ Ηἰβ Ἰηΐεσγεϑίβ.᾽ Γἶὐκεὲ εἴη ἴῃ 
Ἰ.. 342, ἰὰ 15 ορί. οἵ ραϑβὲ ἱπάϊτεος οἰαλεηιθηΐ αἴζοσ ἀπεκρίνατο ὅτι. 

1. 345. Ὀιβηρσιίβϑῃ ἦ, “τεα}]γ ̓ 1,δἴ. πηι ἢ), ἔτοια ἢ, “οτ,᾿ “(Πδη. (ρ. 
ΎΙ. ΣΟΥ τὶ 

1, 346. πάνυ μὲν οὖν, “παν, ὙΘΙῪ τηπο} (50). Μὲν οὖν ἴπ ἀῆθινεγ ἴο ἃ 
πιαβίίοη βἰαΐεβ ἴῃ 6 οᾶβε ποτα Ῥγεοίβεὶ υΥ δηᾷ ει ΠΥ, “παν, ταίμοτ, 

Ι, 348. ἀλλά, “νν ε}], Βαϊ, 1. 6. “ψῈῚ1 (ἢ τῇδ ὀρροββ 11), πὲ 1 εἴς. 
1. 351. ἐπειδὰν ἴδωσιν, “45 ΒΟΟῚ 85 ΕΥ̓́ΕΙ ἴῃ6ν Πᾶνα 5εβη τι5.᾽ Ορ. ΥἹΙ]. 

28 ἢ. 
1. 355. τοὺς Λάκωνας, ἱ. 6. (Πατλῖητι5 απ ῬοΙγηίςιιβ (1. 328), ΑΘ πῸ 

ϑί1655 ἰ5 αἰ προῖ {Πποῖγ μισθοῦ, {ΠΟΥ ἀγα βροκοη οὗ ἰπ τῇς ρῥίμιγαὶ (0Ρ, 



ΡΙ1Π, ΟΟΝΟΙΌΔΣΙΝΟ ΘΟΕΝῈΒΘ ΟΥ ΤῊΣ ἈΕΤΚΕΑΤ, 172 

1.1 η.}; θεὲ ἴῃ [π6 ποχὲ οἴαιιβθ, νἤθτα {παν ἔογπι {Π6 5] εοῖ οὗ {Π6 νϑυθ, 
ἰϊ ἰ5 τὼ Λάκωνε. ΤΊ σἶνεβ ἃ δοτί οὗ ρίοίισα οἵ “ἴῃ8 δυο Ταοοπϊδῃϑ᾽ 
σειηρ Ρ ἴο 5ρεακ. 

1, 350. τῷ ἀδικήσαντι, “τὐλο λας ᾿π]πτεα. ὙΠῸ ἀτίϊοϊα νυ ἃ ραυίοῖ Ρ] 6 
Ξε ἃ τοϊαἰἷἱνε ρσοποιῃ ἀπα νεῖρ. ᾿Αδικήσαντι Δ]οῃα νου] πηθδη, "μανίην 

ἱπ)ατεᾶ,᾽ 1. 6. " οέγιοθ ἣ6 μαϑ5 ᾿π]υγεᾶ,, (ρ. 1. 261 πη. 
Ι. 357. τιμωρήσεσϑε. (. ]. 3ο6 ἀΡοτε, 1. 151 η. 
1. 358. τε.. καί, Καὶ 15 5ἰτοῃρ Γ ἴῃδη τε, “Ῥοίἢ ... δῃηά τυλαΐ ἐς πιογο,᾽ 

“ποῖ ΟΠὨΪΥ.. Ὀαξ τποῦα μη [ἢ15.᾽ 
Ἰ. 326ο. κατ-ηγορήσων, γ}με,. Ῥατΐ. “20 ἀροιι5ε.᾽ [1,Αἱ, αοοιφαίμγη5. ΟΡ. 

πάνα τ. 
1. 361. καὶ πάλαι, “ δυοη Ἰοηρ ἀρο,᾽ “" ἐνθ7 50 Ἰοὴσ ἀρο.᾽ (Ὁ ρ. 1. 21 η. 
1. 263. καὶ νύκτα καὶ ἡμέραν. ΤἼδε 5ἰτεβ5 15. οἡ γύκτα, " πὶρ}ιέ ἃ5 γ761] 

ἃ5 ἀαγ. 
1. 364. οὐδέν, 4ςς. οἵ τεϑρεοί, 11. “ἴῃ ποίῃίηρ, 1. 6. “ποὶ δἱ 11, --τ-νγβ 

ἢανα Πδᾶ πο ταϑβὶ δἱ 1]. 
Ι. 565. Τἰδπεϊπρυϑηῃ μετὰ τοῦτον, "αἴ. Ὠἰπη,᾽ ἔτοπὶ μετὰ τούτου, “ τυΐέἶι 

ΤΟΝ 
ἄλλος καὶ ἄλλος, ἱ. 6. “ οπς αἰζεῦ δποίμεσ. 
ἀν-έστη ὁμοίως, “ Ξἰοοά ὑρ (αηὰ 5ΞΡΟΚΘ) ἴο [ἢ 5ατη6 εἴξεοι.᾽ 
Ἰ, 266. ἐκ τούτου (ρ. 1. 85 η. 
Ἰ. 367. ἀλλὰ .. μέν, “6 }1 ἱπάεεά,᾽ οὐ "πᾶν ἱπάβεά,; Ηδετγε ἰῃς μὲν ἰς 

ποὲ [Ο]]οννεὰ ὈΥ 8 δὲ, Ῥεοαιιβα ἰΐ 15 οοηπεοϊεα στ ἀλλὰ, “Βαϊ ἴῃ ἐγαῖῃ. 
1ἰ5 Ῥοϑβίξίοῃ ει ρα βίβεβ πάντα, "1 ΤΩΔΥ Ὑ06}1 ἐχρεοῖ αν βογέ οἵ 1]]-γεαί- 
τηθηΐ,᾽ εἴο. 

προς-δοκᾶν, Α σομηροιπά ποῖ οἵ δοκέω, “1 5δεγα, δυιῖὲ οὗ δὴ ππικϑᾶ 
ΡΓε5. δοκάω, “1 νγαιοῖ ἴον. Δοκεύω 15 [Π6 5[Π1ρΡ16 νεῦῇ ἴῃ 56. 

1. 268. αἰτίας ἔχω, “1 ἢανε (τεσεῖνβ) ὈΪδηηα, ἱ. 6. “1 δηλ Ὀ]ατηδα ;; 
Βεποθ [Ο]ονεᾶ ὈΥ ρεη. οὗ ἀρεπίὶ τ ὑπό, Α5 αἰτιάομαι, 1 ὈΪΑπιο,᾽ ἰ5 
1561 (ῃ6 τηϊ 416 νοῖοα, ἴἃ σαπ Πᾶν ΠΟ Ῥ͵θ5. Ρ885. 

1. 370. ΤΠε μέν 15 ἀηβινετεά Ὀγ δέ ἰῃ μετὰ δὲ ταῦτα ἴῃ]. 372. 
γε, "αἱ αἱ! θυετιίς 1 ἰυτηεα Ῥδοκ [161 ἀϊὰ ποί βῇουγ 268] ἴῃ δὴν οἰἤεῖ 

ΕΝ 
Τακε ἤδη στ ὡρμημένος (ρετί. ρα55. Ρατί, οὗ ὁρμάω), “τῃουρἢ 1 Παὰ 

αἰγοααν 5Ξἰατίεα. 
1. 3732. εἰ πείσαιμι, “'π οα58 1 5Που ἃ ρειβυδάβ, ΟΥ “οὴ σοπαϊίοη οἵ 

ΤΥ Ρειβιδαϊηρ. 
1. 374. αὐτοί. Τΐηὶς ψνἢδὲ (15 τηθδῃϑ ἴῃ [Π6 ποπηϊηδίϊνα ἢ ὑμεῖς, 
Ἰ. 375. ὡς τάχιστα. (ρ. Υ. 185 ἢ. Χεπορποη Πλά ἰηἰεπάεά ἴο αἶα 

ἐΠ6 ΔΙΓΩΥ͂ ΔοΓοβ5 ἔτοιη Ῥευϊπίμιϑβ ἱπῖο Αϑία δὲ [ῃ6 Ὀ᾽ἀἀϊηρ οὗ Απαχίρπι5, 
Ῥαΐ νγαβ ργενεηϊεα ὈΥῪ Ατὶβίδιομιϑβ [8 ΠΘῸῊ σονθσηοσ οἱ Βγζαῃίίατα, 866 
Δ Όογο, 1]. 110, 120. 

1, 377. ὑμᾶς βουλομένους, “ἐπαὶ γοι τυθ 8 νἸϑϊπο ἰτ Ὁ ὙΠῈ ατεεκς 



174 ΝΟΤῈΘ5. 

υϑεὰ {π6 Ῥατγίϊοἰρὶα δίζεσ νεγθβ οὗ Κπονίηρ, εἰς., ἴο ὄἼχργεβθβ ἴδ ζαεὶ 
Κπονγη, εἴθ. Ο. 1]. 1οϑ η. 

1. 379. ὅ τι δέοι, “τυλαὲ τύᾶς ΟΥ̓πιΐρ λέ δε περεββατυ,᾿ ἰῃς ἀεἰδεγαίῖνε ορί. 
αἴτεσ βουλευσαίμεθα, [πε ρΡαξὶ οὗ [με ἀεἰϊδ. 58]. βουλευόμεθα ὅ τι δέῃ. 
δ ΠΡ Ὁ 

1. 28ο. δή ἐμ ρἢδϑβίβεβ ἐνταῦθα, " ἴῃξη ἴῃ ἤπε,᾽ “ἴδῃ, ἀπᾶ ποὲ {111 ἐμεη. 
1,1ἴ. ἐμηι αἰεηηιτ. 

1. 2381. ἐνταῦθα, “ Βεγείη,᾽ “ἴῃ {15,᾿᾽ ΞΞ ἐν τούτῳ. 
11. 383, 384. Ὅν «πα ὑμᾶς τε Ῥοίῃ σονεγηεὰ Ὀγ ἀπ-εστερηκέναι. 

ψειῖθς οὗ ἀερτίνίησ ἴῃ ατεεκ δκα (1) ἃ ἀοιθ]α δοςι5., αἃ5 ἀπο-στερῶ σε τὸν 
μισθὸν, 1 ἀερτῖνε γοι (97) γοὺγ Ρᾶγ ;᾽ (2) ἄς. δηᾶ ρεη., α5 ἀπο-στερῶ 
σε τοῦ μισθοῦ. ( . ]. 472. 

1. 2384. μηδὲ ἔχειν, “ἴΠαξ 1 Βανε ποί ευεπ. ὙὍῃδ μηδὲ ἴῃ (Πϊ5 ἀπὰ πεχί 
βεηΐεηοα 5Βοι]α σοὸ ἀϊγεοῦν Ρεΐοτε ἅ. 

]. 2387. ἠσχυνόμην ἂν δή, “1 5ῃου]ὰ (πον) οεγίδίηϊυ (δὴ) μανε Ῥξεῃ 
{ξε]ησ ἀϑῃδτηθά, εἰ ἐξ-ηπατήθην, “1Γ1 λαά δεοη ἀεοεϊνεα. ϑ8εε {πε ἔουγ 
[ουτ5 οὗ σοπαϊίοηδὶ βοηΐεποαβ, ΓΝ, 113 ἢ. 

πολεμίου γε. Νοῖίϊοε {ΠεῈ επηρῃδϑίβ, “1 τ μαὰ Ῥεεὴῃ ὈΥ δῇ δμεηΣν 
(μαϊ: 

1. 288. ὄντι, 11, “ἴο πια Βείησ, ἱ. 6. 11 ἀπ, “Ϊῃ ἃ οαϑδεὲ ει 1 

Διη.ἢ 
1. 389. πρὸς τούτοις, " θεβίάες [ἢ15;᾽ [,δἱ, ῥγαείεγεα, ἴο 6 ἀἰβεϊηστιϊςῃεα 

ἴτομῃ πρὸς ταῦτα, “ἰδμετείοτε :;᾿ 1,41. Ξγοῤίογεα. 
1. 391. οὐκ εἴα, (πηρετῇ, οἵ ἐάων), ποῖ Τηθγ εν “που ποὶ 8]1ονν, Βαὶ 

ἐαγα5 ῥσανεηζηρ. 
1. 3294. οὐκ ἦν ἡμῖν, “1 τνγὰ5 ποΐ (ροξΞβί 016) ἔοσ τι5.᾿ 
1. 208. προς-εγίγνετο ἡμῖν, ἱπηρετί,, 1|, “χετα Ῥεΐησ δἀδεά ἴο τ|5,᾽᾿ 1. α. 

“γα Τουπα Οὐτβεῖνεβ δοσυϊτίηρσ. 
]. 399. οὐκέτι... οὐδένα, “πο ἸΟΩΡῈΓ .. α 5ἰγιο]6 Θπεηγ. ὙπῸ ΟΥ ΠΟΙΟῚ 

. ποραίῖνεϑ ἴῃ ατεεῖκ ἀο ποῖ πηᾶκα δὴ δβιγτηδίίνε, Ὀὰϊ ἃ Ξίγοη εσ πεσαίϊοη, 
ΓΟ. Π. 59 πη. 

1. 401. Βεμηεηρεσ ἰπδὲ ἀποροῦσι ΠΊΔΥ͂ ὈῈ Δηοίμαοσ ρατί οὗ {πε συεὰρ 
Ῥεβί4θβ {π6 3τά ρ]. ρσεβ. ἱπᾶ. Ὁ. 11. 149 πη. 

εἰ μὴ .. ἄχθεσθαι, “1 ἢς νγᾶβ ποῖ βίνιηρ γοῖ! 50 ΨΕΙΥ͂ ΠΊΠΟΒ ΡΔΥῪ δεείάες 
(πρὸ), αὶ περᾶ νγᾶβ ἔθεσε ἴοσ γου ἰο θ6 ἀϊξίγεββεά ϑ᾽ ἱ. 6. " ἐνεὴ ραξιίησ 
αϑἰάβ [(ῃ6 φαεβίίοη οὗ αν, γοὰ Πδὰ ται ΤΏΔΩΥ δαἀγαηΐαρεβ ἴτοιῃ ἴῃ8 
ΔΙ ΠἸαηος τ τ Βειῖηδβ. 

Ι. 405. ἄγετε δή, “σοτης πον !᾿ 1,Αἴ, ἀχεῤόμς 
καί, “ αἴ5ο,᾽ ποῖ 4 σοπ)πηοίίοη Ἰοἰηΐησ ἄγετε τ σκέψασθε. 
παρὰ ταῦτα, “ἴῃ φοπιρατίϑοη ὙΠ {Π6βε,᾽ ΟΥ, ἃ5 ῬὙ6λ 58 Υ, “ὃν ἐΐέ εἰκδ 

οΓ ἴμεβθ. [1η οομηρατίησ ὑπο ἰὨΐηρβ τορείμογ, γοῖι ρας οπμα δεβιεδ 
{πε οἴπεσ. Ἡΐξηςς παρα-βολὴ, "4 ῥαγαδίο,) ΟΥ̓Ά“ σοιῃρατίϑοη,᾽ ἱπ ἰῃΠ6 Νειν 
Τεβι.) 

Ἂς 



ΕΗ ὉΟΟΛΟΣΟΣΙΝΟ ΘΟΕΝΕΒΟΣΡ ΤῊΣ ἈΣΤΚΕΑΙΤ, 1578 

Ἰ. 4“οὅ. ὡρμώμην, ἱπηρετί,, “ννὰβ βίαγείησ.᾽ Ορ. ὡρμημένος 1, 370 ἢ, 
]. 4ογ. καί. Ἐὸοτ {Π6 τηβαπίηρϑ οἵ καὶ ΟΡ. 1. 21 ἢ. 
Ἰ. 409. οὐκ ἄν με ἔπεμπον, “1Π6ΥῪ νγου]ὰ ποὶ λανθ δέοι θη τα, Π6 

[ουτ ἢ οοπαϊςοη4] ἴοιτα, ΙΝ. 113 ἢ. 
Τῆς ἄλλως, “ οἰπεγν δα, ξεεὶ μὴ ἐπιστευόμην, ἸΓ1 Παᾶὰ ποὶ Ῥέεδη 

{τυβιεα.᾽ 
1. 41ο. δια-βεβλημένος. (Ο. 1. 12 η. 
Ἰ. 412. περὶ ἐμέ, 11ξ. “Δθουΐ ταθ, ἱ. 6. “1 ΤΩΥ οσδ56,᾽ ΟΥ̓ “20 τηβ.᾽ Ο. 
425. 
'; Ἡ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ σὺν ὑμῖν, εἰο. ΟΡ Ξεῖνο ΧεπορΒοη 5 ἰδοΐ ἴῃ Πἰ5 

οοηβίαπε ταραεϊ το οὗ ὑμεῖς, ὑμῶν, εἰς., ῃτουσῃους [15 βρεεοῦ. Ηδ 

γνΙ5ῃ θα ἴο ἰπδ5ἰβί βίΓΟηΘΥ προη {πε [αοὐ ἰΠαὶ Πα Παά Ῥεδη ἃ γεοιυ-  αϑοιγ εν" 
νΥ ἢ {Πδιὰ ἴῃ 411 {πεὶγ ραβὲ δομϊθνειηθηίβ. [ΠῚ|5 ἰαησταρα ἴῃ ἴΠ6 Ἰαϊίετ 
Ρατί οὗ {π6 βρεεοῖ τηποἢ ταβα 0165 {παΐ οὗ 81. Ῥαὰ] ἴο [μ6 (ουϊη 185, 
ἴῃ δ15 βεοοπᾶ ἘΡίβ{16, οβδρ. χἱἱ. 

Ἰ. 418, ὅποι ἂν βούλησθε, “τυλογευεν γοῦ [την] οἤοοβα ;᾿ [1{. νυ 1 Πεὺ- 
ΒΟΘν τ. (Οοιηροιηάβ οἵ ἂν ἢανα {Π6 ἴοτος οὗ “Ἂνεῖ, 1,41. -ομρφπο, πὰ 
αἰνναγϑ ἴα Κα {πΠῸ 510]. Ορ. ΝἼ]. 28 πη, 

1. 419. δή εἐπρῃαβῖβεβ νῦν, “ο γοῖ {πη ἐλ ῥγεϑεέ 15. ἃ πὶ {π|6 9᾽ 
εἰς, Θἰβεϊηριθη καιρὸς, “α ῥαγέϊομϊαν ἰἰτης,᾽ “ οσοαβίοη, τοι χρόνος, 
“Εἶπ ᾽ ἴῃ φΈπετΙΑ]. 

Ι, 420. οὐ μήν, “ σεγίαϊην ποῖ, σοὲβ ψ ἐλέγετε : οὐδέν, “Δηγίϊησ 
αἱ 411. (Ορ.]. 309, 11. 50 η. 

Ἰ.. 422. ὑπ-ισχνεῖσθε, {πε ἱτηρετί,, θεσαιιβε 1 15 Ἰοϊπεα ὈΥ καὶ ἰο ἐκάλει, 
Ιη γογη: 1ἰ ταϊρ αἰβδο Ὀ6 (88 ΡΓΕΒ. 

Ἰ,. 423. οἱ νῦν ἥκοντες ἐφ᾽ ὑμᾶς, 1. 6. (πε 1, αοεἀδειηοῃίδηβ, (ΠΔΥΤΆΤη 5 
ἀηα Ῥοϊγηΐοιιβ, γῆο νγδαηϊθα [ῃ6 ἁτηγ. ΟΡ. 1]. 321. Ἑφ᾽ ὑμᾶς τηδᾶπ5 
δ απεν νου, 1. 6. “ ἰο [εἰς γοιι..᾽ (ζ΄. ΥἹ. τό ἢ. 

᾿ς}. 425. βελτίονες, “Δὴγ {πε ῬὈείζεγ᾽᾿ ἴοσγ γοῦγ ἰγεαϊπηθηξ οὗ πια, ὃν 
ΒΠΟΥΙη σ᾽ ὙΟΌΓΒΟΪγ 5 50 πησταίθ[ῃ!. 

περὶ ἐμέ. Ορ. ]. 413 ἢ. 
Ἰ. 427. ἀλλ᾽ ἐμοὶ μέντοι, 11{. “Ὑ1Ὲ}] ἐο 716 μονγενεσ, 1. 8, "ἴῃ 11.) Ορ᾿ πίῃ, 

ὙΠ αΐενοῦ οἴει τδὺ ἐμ ηκ. 
11. 429, 430. ΕῸΓ {πΠ6 οσοηνεΙϑαίίοι. μαῖα τείεσγεα ἰοὸ 566 (ῃ6 ϑββοίϊοῃ 

Ῥερὶπηΐηρ αἱ ]. 342, Ρ. 98. 
1. 430. εἴη, ορί., ἱπάϊτεοί φμθϑίΐον, ΠΕτα γα 56 ἰῃ6 ραβὶ ἱπᾶ, (ρ, 

ἢν 53.4.2 Ὡς 
1. 431. εἴη, ορί., ἱπάϊτεοξ βῥαἑθηιθηί, 566 1. 344 ἢ. 
1]. 434, 435. ἀπο-δόμενος, ἀπ-έδωκε. (ΟΡ. ]. 99 η. 
1. 439. ἐὰν σωφρονῶμεν. Ῥοϊγοταίεβ Παα 5α]4, “170 τῦὸ αὐ τὐΐξο, νγ8 

588} Δρργεῃεπᾶ Ηδεγδο 65 (1. 426). Ἡγδο 65, ρασροβεὶν τερεαίίησ 
ἢϊβ νγογήβ, βϑαᾶγϑ ἴο ϑϑιῖηῃεϑ, "1 τοῦ ἀγα υνῖβα, Μ͵1ὸ 5841] σεῖ αιγαὺ 85 [αβί ἃ 3 

νγ6 οπη, 



1γ6 ΝΟΤΕ δ. 

Ι. 440. τοὺς ἵππους, (ῃ6 ἀἸίϊο]6 ἰ5 ροβϑεϑϑῖνα, "ἐμ εἶγ," ΟΡ. 1. 15 ἢ, 
1. 445. ὑπ-έσχετο, “ λαά Ῥτουηϊξεα,.᾽ ὙΠ δού. ἴθ ἃ τηιΐποῦ βϑηΐθησα 

μγιδὲ οἰζεη 6 γτεπάετεά ὈγΥ ἰῃ8 ρὶυροῦῖ, Ορ. 11. 118 π, ΕῸΓΣ ἴῃ8 
ΡΙΟΙ,Ϊβ65 οὗ ϑϑαῖῃε5 566 ἀθουσ, 1]. 154-163. 

1. 446. πότερα, “ [20 566] ΒΕ ΠΕτ,᾿ {μ15 Βεΐηρ ᾿τρ]]ςἃ ἴη ἐθύετο. 
παρὰ Σεύθῃ. Παρὰ νῖτῃ ἀαΐ. τε ΕἸ. οὐ, “αἱ βοιβα οὐ “τ, 11, 

“Ῥεβίάς, 
1. 449. ἐκ τούτου. Ορ.1. 85 η. 
πόρρω, οΥ πρόσω, ἰϊἴϊ. “ ἔατίῃοτ ;᾽ Πεξησα “ἴατσ τοπι.ἢ 
11. 453, 454. ἀδικεῖτε... ὑμῖν. δ΄ηοΘα Μεάοξαδες ἰ5 έπεοι.. Χεηο- 

Ῥῆοη δ5 {με τερτγεβεηίαίίνε οὗ (8 δυπαν, 6 865 ἴπ6 ίωζγαϊ ἰηΞκίεαὰ οἱ 
ἀδικεῖς ἀπια σοί. 

1..458. οὐ παρα-καλέσαντες. ϑ'ειίΠεβ μα ποΐ ἰηνιϊεα Χεπορῆοπ ἰὸ 
1ῃ6 σοηΐδτεηοςα Μ 1 (86 ϑραγίδη εῆνουβ. ΟΡ. ]. 340. 

Ι. 46ι. προ-είποι, ορί., ἰῃ Α τεροτίεα 5Ξρεεσῇ, αἰϊεσ ἔλεγεν ὅτι, υγῆεια 
Ὑγ6 ιι56 (86 1ηϊο. (. ]. 394 η. 

1. “63. ἀπ-ίοιμεν ἂν. ἜΧΟΙΕΝ 1, “τὰ «τνομδε θῸ ΔΥΥΔΥ͂, 845 ϑοοὴῦ 85 
{Π656 τηξη δλομὶὰ Πανα, ἱ. 6. “νγὰ τοῦ! σὸ ανγᾶν, ἃ5 50ῸΠ 85 ἔμπεδα πιδῃ 
λμαυε.. Ὅ8ε ατεεκβ οἰΐεη επρὶογεα {πΠ6 ορί. νυ ἢ ἂν 85 ἃ τη] εν γᾶν οἱ 
βαγίησ “1 τοί], 5 λέγοιμι ἂν ἴοτ λέξω, “1 “1 5ρεαῖϊκ. [80 αἷξο (ῃε 
2η4 ρεῖ5. οὗ [8 ορί. ἔοτ {ῃ6 ᾿πηρεγαΐϊνε τηοοά, 85 λέγοις ἂν ἴογ λέγε, 
ἐβρεδῖ. 

1. 465. ΤὈΙπεπριθῃ ἰῃ6 δοί. τιμωρέω ἔτοπι [6 τηϊά. τιμωρξομαι, “1 
Ῥυπῖβη. ἸΌΡΟΣ 151 πὶ 
1. 467. ΘΙβεηριίϑῃ ἐδεῖτο, ᾿τηρετῇ. οὗ δέομαι, “1 5]ς,᾽ ἔτοτηῃ ἔδει, ᾿τηρευΐ. 

οὗ {Π6 ᾿πρειβ. γε δεῖ, “1 15 πδοδβϑατυ. 
1. 469. αἰτιώμενος. ΤΙπι[ηρτιϊϑἢ αἰτιάομαι, 1 δοοιβε, ΠΌΤ αἰτέω, “1 

αϑι. 
1. 472. ἀπο-στερῆσαι ὑμᾶς τὸν μισθόν. ΕῸΓ (Π6 οοπβίτιοίίοη οὗ γε 5 ἡ 

οὗ ἀεργίνίηρ᾽ ΟΡ. 1. 383 η. 3 
1. 76. ἃ ὑπ-έσχετο. (.]. 445 η. 
1. 478. δι᾽ ὑμᾶς, “δεοαιιε6 οΓ γοι. Δι᾿ ὑμῶν νου] θὲ " ὈΥ γουτγ γπεαρ5,᾽ 

ψΙοἢ νου] αἰσο μαννα θεεη ἔσθ ἴῃ (8 ργεβεηΐ Ἰηβίδηςθβ, ἰπουρἢ Χεπο- 
Ῥῇοπμ ἄοεβ ποΐ ΘΧϑΟΙ]Υ 54 Υ 50. 

1. 481. ὡς ἀπ-ιών, “ὙΠ Ιηἰοπὶ ἰο ἀερατί. Ὡς ἢ {μ6 με. ῥατί. 
ἀδηοίεβ ἃ ρΡῦγροβθ. ζ . 11. 7γο ἢ, 

1. 484. ἀπ-αγάγοι.. παρα-δοίη, “ἴμεν Ὀεσσεά Βίπ ποὶ ἰο ἀερατί θείογε 
ἢδ βμορὶὰ παν Ἰεὰ αὐγὰὺ ἴῃ δι δηᾶ ἀεὶ νεσαά ἰἃ ὰρ ἴο ΤΕΪΡτοπ.Ὁς 
Πρὶν 1 ορί. 15 ἀϑεα δἰζεσ ποραΐίϊνο βθηΐθηοαβ οὗ ῥαϑὲ {ἰπ|6 (ἀπβυγεσίη δ᾽. 
ἰο πρὶν ἂν ὙΠ 51]. οὗ ῥγεβεηὶ {{π|6). ΤῊ ορί. ἱπηρ 165 δ νγὰϑ ααϊίθ 
πποοτγίδϊη σγῆδη (5 σου] θ6 ἄοπα. Ἷ 

1,485. Δάμψακον. ὅεε ΜοοραΡυ]ατυ. 
Ἰ, 486, Ῥικεπρυϊθῃ ἄπ-αντᾷ ἴτοιη ἅπαντα (1) ὈΥ ἴῃ6 ὀγεαίλίηρ' απ 



ΡΊ]]. ΟΟΝΟΙΓΌΡΙΝΟ ΘΟΕΝῈΒ ΟΡ ΤῊΕ ΚΕΤΚΕΑΤ, 17} 

δοοορηΐ, (2) Ὀγ {ΠῸ υ δηδεογίῤῥέμγι, (3) ὈΥ [Π6 ἀγρλθη βῃονιίηρ {Πα ἀπ-αντᾷ 
ἰδ ἃ Θοῃιρουπᾷ οὗ ἀπό. 

1. 488. ἔχοι, “ μαά,᾽ ποί “τηϊσῃς μανβ.᾿ Ορ. 1]. 342 ἢ. 
ἔσεσθαι μηδέ, “1Παΐ [Ποτα νγου]ᾶ μοὶ ϑύθρι Ὀ6.᾽ 
1. 489. ἱκανὸν ὥστε ἀπ-ιέναι, 111. " Ξυ!Ποϊεπξ 50 ἂς ἐο ἀθῥαγί, ἷ. α. “ 5 - 

Ποίοπε ἴο μα Ὁ] Ηΐπὶ ἰο σεὶ ανγαν. 
ἀπό-δοιτο, τἀ]6 νοῖςα. (ρ. 1]. 99 ἡ. 
Ἰ. 4901. ἔπεμψαν, «οτῖδί «ἰΐζου ἐπεὶ, " λαὰ βϑηϊ (11. 118 π.). Βαΐ ἔθυε 

(μεχὲ 11η68}), ᾿πιροτί,, “τυας βδουὶ βοϊηρ.᾽ 
1. 402. ἰδὼν τὰ ἱερεῖα, ἱ. 6. δὴ ἘπΟΙ 465. “ ἱπθρεοίεα τῆς φηΐγα ]5,᾿ ἢς 

Τουπα πηΐανουτσα]α 5 θη. 
]. 492. μὴ ἔχειν, “[Παὲ Βε Παά ποὶ;, αἴϊζεσ πείθοιτο. 
]. 494. ὅτι Ἰοΐπ5 οἶδα ἰο ἔσται, “1 ἱκποιν [Παΐ {Πδτς Ψ1}} θεῈ.᾽ ὙΠὲ 

οἴαπβα ἢ ἐὰν ἀερεπα5 οη ἔσται, “τ ετα νν1}] 6, εἴς,, 1 γοι ᾿ηϊεπά,᾽ εἴο. 

Ι,. 407. εἰ ἤδη θύσειε, “1 16 Παὰ δυεν 5δογ πος. Ἤδη, 1,αἱ. 76ηι, 
“αἰτεδάγ,, “θείοσε πονν.ὄ 

1. 498. οὐκ-ἔφη, ἃ5 οης νγοτά, “ ἀεηϊςα,᾽ “ βαϊά τῃαὶ ἢς Παά μοί. (ρ. 
Ἐν. 270. 283 π: 

Διὶ τῴ Μειλιχίῳ, “ἴο Ζειι5 μῃ6 Ογαοίοιι5.᾽ ὙΠοιρΡη Χεπορῆοη Πδά οὗ 
οΟυΓθ6 οἴζδη ϑαογι ποθ ἴο Ζειιϑ, ἢΘ δὰ πϑνεσ ϑαοτιποεα ἰο ὨΪπὶ τππαᾶφγ 

1η15 Ῥαυίϊουασ (1116, ἀηα (ῃς ναγίοιιβ αδέγίδμίος οἵ οὴς σοά τνεῖα οἴῃ 
Ῥειβοηϊῆεα ᾿ηΐο βεραγαΐθ ἀεἰἰἰϊε5. ὙΠυ5 ἴῃς ἀτεδηιὶ το]αιθα ἴη ΟΠδρ. ΓΝ. 
43, εἰς., 15 5α]ά ἴο Πᾶνε σοῃλα ἔτοιῃ Ζεὺς βασιλεὺς, 1. 6. Ζειιθ ππᾶϑΓ ἢΪ5 
ΌἘΕῚῸ οὗ Κι΄. 

ἐξ ὅτου, 11ἰ. “!τοτὰ ν᾽ μαίθνευ ({ἰπ6),᾿ 1. 6. “Ἔνϑῖ δἰησα. 

1. 409. συν-εβούλευσεν, “Δανϊϑεα.᾽ Ὀ᾿δεϊηρυ 5} ἴῃς δοῖ. συμ-βου- 
λεύειν, “ἴο «ἄνίδε, ἔοηι {πεῸ τὶ. συμ-βουλεύεσθαι, “ἴο σοηδαϊτ. (ρ. 
ἘΝ ΤΆ ἢ. 

1]. ρο3, δο4. ἀπ-έδοσαν, αοἰ. ἀπ-έδοτο, πη14. (Ρ. 1. 99 π. 
1]. ροδ., Πέργαμον. ὅεε Μοσαθαίατυ. 

1. διο. Τπουρῇ τίς ἢα5 δὴ δοσεηΐ, 1 τηθδηβ “ἃ σεγίαϊπ οπβ, ποῖ “μοῦ; 
ὙΠΕε δοοεπὶ ἄοεβ ποὶ Ῥεϊοηρ ἰο ἰΐ, θα 15 Ἰἄτονγῃ δος ἔτοτη ἐστιν. (ρ. 
Εντότ ἢ. 

1. βι1. εἰ ἔλθοις .. λάβοις ἄν, “1 νοι τύεγ8 ἐο οοτηθ, γοῖ τηρλέ ἰακο; 
1Πς6 ἐμὶγχὰ οὗ ἴῃ ἔουσ οοπάϊομδὶ ἴουτὴ5 σίνεη ἴῃ ΙΔ΄. 113 ἢ. 

1. 515. εὖ ποιήσειεν. Εὖ ποιεῖν 15 ἴο “ ἰγτεαΐ νγῈ]],᾿ 50 ἴἰο “Ῥεηεβί. 
1. ρ17. αὐτὸν τὸν ᾿Ασιδάτην, “ ΑΞ᾽ἀδἴε5 λύε}; ἀπ Πσ 58 {815 τ πὶ 

τὸν αὐτὸν ᾿Ασιδάτην, “ ἐἶι6 Ξξαηιὸ ΑΞἸάαίε5,.᾽ ζ(ρ. ΙΝ΄. τρο π. 
1. 518. κατὰ κράτος, ΠεΙδα, “ ὈΥ 5ἴοτπι, 11{. “ Δοσοτάϊησ ἴο ἔοσγοβ. [Τί 

τιβιια ΠΥ τη θδῃ5 “ δἰ [}}] βρεεᾶ.᾿ ζ(ρ. 11]. 53 ἢ. 
]. 520. δι-ωρώρυκτο, ΡὈ]πρΡ. Ρ455. οὗ δι-ορύττω, “1π6 Ῥτδαομ τγαθ σοπι- 

Ρἰεἰεά. Ῥιβεϊησυϊση ἠσϑόμην, 2η4 δοτ, οἵ αἰσθάνομαι, ἴτοτη ἥσθην, τϑ5ὶ 
ΔΟΙ. Ῥᾶ55. οἵ ἥδομαι. ΟΡ. 11. 91 πῃ. 

Ν 



τ78 ΝΟΤῈΕ δ. 

1. 521. τοῦ ἐγγυτάτω, Ξο. ὄντος, 45 ἐγγὺς 5 Δηὴ δἄνει". Τῆς ἴοτπῃ οὗ 

ΠΟΙ Ρατίβοῃ ἴῃ -τέρω «πα -τάτω ῬΙΟΡΕΙΓΙΥ Ὀεΐοηρβ ἴο δάνεγθβ επάϊηρ ἴπ 
τω, 45 ἄνω, κάτω (ςΡ. ἀνωτάτω, 1. 277), Ὀπὲ 11 νγᾶϑ υϑεᾶ νι ἃ ἔδυ οἴμεῖβ 

Ῥεξίάεϑβ, δ5 ἐγγὺς, πέρα (περαιτέρω, -τάτω). 
1. 522. ὥστε μὴ .. εἶναι, “Ξο 45 ποΐ ἴο Ῥ6 5αἴε,᾽ 1. 6. “50 45 ἴο ἡπαζε ἐξ 

τηϑαΐα.᾽ Ὥστε οὐκ ἦν (ἰπᾶϊς.) νγου]ὰ Ῥε, “50 ἰῃαΐ (45 ἃ τηβίξεσ οἵ γαεῖ) 
τ τγᾶβ ποῖ, οσ " ἐπογεζογε ᾿ἰὰ στὰβ ποῖ. Ὁ. ΥἹ. 47 π. 

1. 522. πάμ-πολλοι, αἴζετ ἐκ-βοηθοῦσι ἀπ ἴῃ ἀρροϑβίξίοη ] ἢ ἄλλοι, 
“ΟΟΙΩΘ ἴο {Π6 ΤΕβοι6 ἐπὶ σγεαΐ 7ογοε." 

1. 524. πλησίον, 4Δη αὐυεγῦ, Ὀαΐ Ξἰαηάϊησ Ὀεΐνγεεη ἔμπα ἀγίϊοϊς δηὰ 1.5 
ποπῃ, 1ἰ 15 εχυϊναϊεπὲ ἴο δη δαάϊεοῖΐΐνε ( ρ. 1. 1ορ ἢ. 

]. 525. ἀπο-χωροῖεν, “Ξλομϊὰ σεῖ ἀνγαγ,᾿ ἴῃς ἀε]θεγαῖΐνε ορί. αἰΐζεγ 
ἐσκόπουν. (Ρ.]. 379 π. Τα ἀϊτεοὶ ἀε]]θογαΐΐνα του] θε πῶς ἀποχω- 
ρῶμεν (51.].), “ον δῖξ "χε ἴο σεῖ αὐδᾶν 3᾽ 

1. 526. βόες, πρόβατα, ἀνδράποδα, ποτηϊηαίϊνες ΒΥ αἰγαοίϊονε ἰπῖο ἴῃς 

τεϊαίϊνα οἷαυβα ἱπίσοάποεα ὈΥ ὅσοι, ἸηΞίεαα οὗ ἀδοοιιβαίϊνες αἴϊζεσ λαβόντες, 

Ξ-- λαβόντες βοῦς εἰς., ὅσοι ἦσαν. 
Ι, 528, ἐπι-κειμένους -- ἐπι-τιθεμένους. Γρ. ΨΊ]. 20, 221 π. 
1. 53ο. Προκλῆς. ΤὨϊ5 Ῥγοοὺΐεβ 85 θδβεὴ τηξεπίϊοπεά ἰπ ΠΡ. 11. 117 

45 Πανίηρσ δηποιπηοεᾶ ἴῃς ἀεαίῃ οἵ Ουγιβ αἴζεσ με Ῥαϊ]ς οἵ (υπαχα. 
Ηςε νγᾶὰβ σουξῖῃοσ οὗ Τευτταηΐα, ἃ ἀἰξίτιοϊ οὗ ΜΙ γϑβία, ἀπ νγαβ ἀεβοεπά δα 
ἔτοσα ἴῃς ϑρασίδῃη Πεπιαγαίιβ, γῆ Πα θβεη ἄτίνεπ ουξ ὈΥ {πο Ἰοἰηί-Κὶησ 
ΟἸεοσηθης5, ἀπά Πδά ἴδκεη τεῆιρα δ [Πε οουτὲ οὗ ΤΠ) ῖτι5 ΠΕΑΥΪΥ ΙΟΟ γε 815 
Ῥείοτε τῆς ἀδίεβ οἵ [15 Ἔεχρεάϊίοη. 

1. 534. ὡς (1 πυπιογα ϑ), ΠΕ. “ ας ἰῈ νγοσα,᾽ ἱ. 6. “δϑοιυὶ. 
]. 535. τῇϑ νυκτός, σεη. οὗ {ἶϊπη6. ΟΡ. ΙΝ΄. 255 π. 
1. 542. ἐξ-αίρετα, “5ΞεἸεοΐ ροτγέϊοπβ, ἔγοπι ἴῃς πηϊά, αἱρέομαι, “1 οδοοἌς;᾽ 

ποὶ ἔτοτῃ {πε δεῖ. αἱρέω, “1 ἰ4Κε.᾿ 
1. 5432. Θίβρων. Ἐὸτ ΤΒΊΡτοη (ογ ΤᾺΪΓΟἢ) ΟΡ. 1]. 329 π. 
1, 544. Ἑλληνικῷ, 5Ξς. στρατεύματι. 80 τὸ ἱππικὸν, τὸ πελταστικὸν, τὸ 

Περσικὸν, εἴα. 

Ι. 545. ἐπολέμει, ἱτηρετῇ,, "ΡῬτοσξεάεά ἰο πιαῖκα νγατγ. 



ΒΓ ΑΙΕΥ. 

[Ν.Β. Τνῥλιοηιδ αὐτὸ υϑθά, ῃοΐ οἱ βἰγί ον δλιϊοϊοσίοαὶ ρτϊηοῖρίεβ, ὈὰῈ οὨΪν ἴο ἀταιν 
αἰτοηείοη το ἀἰϊογθιε οἸθηθη5 ἴῃ 1ῃ 6 βἴθῃι οἵα ᾿νοτά, δῃὰ ἴο 5ῇονν ΠΙΟΙ6 
ΟἸεατὶγ Ἐπ6 πηεδηΐηρ οὐ 1η6 οοπηροιηά.7 

ΤῸ ἰδηδ65 Ο7 φοῃῃβῥοιηαὶ σνεγῶς τιοὲ ἱπιϑογ 6], 566 {{ι6 δἰ ῤ16 νον. 

Δ. 

ἄ-βατος, -ον, ἐπιῤαδεαῦϊο, (οἵ ἃ τὶνετ) 
γιο ἰο δ6 ζογαδά. (ἀ, ποί, αὐτιὰ βατὸς, 
νεγθα] δἀ]. οὗ βα-ίνω, 1 ρο.) 

᾿Αβροκόμας, οὐ, πι. «4 δγοσοηῖας, Ξαῖταρ 
οἵ Ρῃοεηίοῖα, μεαὰ οὗ Ρεγβίδῃ ἵγσοορϑ 
Ὀεΐννεθη {π6 Μεάϊτεσγαποδη ἀπά Επ- 
ΡὨταΐοϑ (1. 149). 

ἀγαγεῖν, ἀγαγών, 2 4οΓ. ἱπῆη. Δῃά 
Ρατέ. οὗ ἄγω. 

ἀγαθός, -ἦ, -όν, ροοά, ὅγαυνο; τὰ 
ἀγαθὰ, ροοάς, ιυραϊέμ,; σοτὰρ. ἀμεί- 
νων, βελτίων : Ξυρε]. ἄριστος, βέλ- 
τιστοξ. 

᾿Αγασίας, -οὐ, πι. ΑΙ ραεία5, ἃ Ὅτανε 
οαρίαϊη ἔτοπὶ ΒΕὙΠΊΡΠΔ]ὰ5 ἴῃ Ατοδάϊᾳ 
ΤΙ 251). 

ἀγγεῖον, του, ῃ. α συϑ5ε6], ραϊϊ. 
. ἀγγέλλω, 1 αγιγτοηιοθ,᾿ ΤεῤοΥγ; [υϊ. 

ἀγγελῶ,Ι δοῖ. ἤγγειλα, ρΡετῇ, Ρ458. 

ἤγγελμαι. 
ἄγγελος, -οὐ, Π). α 7716556119 
ἀγείρω, 7 δοἰϊεο!, ἀϑεθηιδὶθ; 1 δοτ. 

ἤγειρα, 1 Δοτ. Ρ455. ἠγέρθην. 
ἄγκῦρα, -ας, ἢ ατ ατιοθογ. βάλλειν 

ἄγκυραν, ἰο σαϑὲ αποἤοῦ.. 
ἀ-γνοέω, 7 απ ἱρπογαπί; ἔπι. ἀγνο- 

ἤσω. (ἀἁ, ποὶ, «πὰ γνο-, τοοΐῖ οὗ 
γι-γνώ-σκω, 1 ἰφαγη.) 

ἀ-γνώμων, -ον, 5ε7ι561655, ζοοϊ ει. (ἀ, 
γοί, ἀῃὰ γνώμῃ, 5656.) 

ἀγορά, -ἂς, ἔ. α πιαγδοί-ῥ]αοθ, ῥγο- 
υἱδίογιδ; α πιροίΐιρ. (ἀγείρω.) 

ἄγριος, -ία, -ἰον, {υΐηρ' ἐπ ἐπε Πεϊάς, 
τυϊά. (ἀγρὸς, α Πεϊ4.) 

ἀγρός, -οὔ, πι|. α Μεοϊά, ἰαπά; {ἦι 
οοτγιγγ. (Αἱ. ἀρῈ7.) 

ἄγω, 1 ἰοαά, ὀγίπρ; ἴαι. ἄξω, φετί. 
Ρᾶ55. ἤγμαι, 1 δοῖ. ρΡ455. ἤχθην, ἴαξ 
Ρα55. ἀχθήσομαι, 2 Δοτ. ἤγαγον. 

γυναῖκα ἄγειν, [ο ἸΠαΥΎ (οἵ {6 
πι8η). (1,41. ὠκογϑηι αἨσΕγ6.) 

ἄγε, τυοῖϊ 1 δοΊ)16 οι] 
βίον ἄγειν, ἰο ἰοραὰ α ἰ{7}8, ἰἰνο. 

([μ1. νἱαπι αρόγ6.) 
ἀγών, -ὥνος, α σογιέοδί; ατὸὁ αςϑϑηιϊν. 
ἀγωνίζομαι, 1 δονγιοηα,, περί τινοβ, ΚΟΥ͂ 

απγίλίηρ, (ἀγών, α σορμέθϑ5έ.) 
ἄ-δειπνος, -ον, (ἰἰγι716} 1655 ΟΥ ΘΗ ῥογ 165. 

(ἀ, ποΐ, δῃὰ δεῖπνον, αἰϊμημε οἵ 
ΒΡ Ρ67.) 

ἀδελφός, -οὔ, τχ. α δγοίιογ. 
ἄ-δηλος, -ον, ποΐ οἶδα, τριοογέαϊηι. 

(ἀ, ποῖ, ἀῃηὰ δῆλος, οἰδαγ.) 
ἀ-δικέω, 7 4 τυγοτιρ, ΠαγΉΣ, ἐμ)μγα; 
ΜΠ δος., ἔμξ. ἀδικήσω, 1 δοῖ. 
ἠδίκησα, Ῥετῇ. Ρ455. ἠδίκημαι, 1 δοτ. 
Ῥᾶ55. ἠδικήθην. 

ἀ-δικία, -ας, ἢ, ἐγιγειδέϊοθ, τυγο͵16', ἐπι). 
ἄ-δικος, -ον, τγ75:, ρι αὶγ, (ἃ, τγιοΐ, 

δῃά δίκη, }ιιδέϊοθ.) 
ἀ-δίκως, ὠη)μδέϊν, τυγοηρὶν, (Δάν. οἵ 

ἄδικοϑ. 
ἀ-δόλως, «ἄν. τυϊίιοιέ γηακά, 
ἀ-δύνατος, -ον, εἰπιαῦϊο ἰο ἀο 4 {Πίησ. 

(ἀ, ποί, ἀπὰ δυνατὸς, νεῖν. 44]. οἵ 
δύναμαι, 1 απὶ αὖ16.) 

ἀ-δύνατον, ἐηηιῤοΞοίδίε; (ηευΐ, οἵ ἀδύ- 
νατοϑ. 

ἄδω, 7 εἰγρ' (ςοηίταοίςἀ ἔτοπι ἀείδω), 
[αΐ, ᾷσομαι. 

Ν 2 



1 ὃο 

ἐεί, (Δἀν.) αἰτυαγς, σοπεϊπμαὶν; 7γοηι 
ἐϊγη16 10 {ἰη16. 

ἀετός, τοῦ," τ. ἄπ εαρ6. 
᾿Αθῆναι, -ὧν, ἔ, ΑΙκενις, ἴῃ σαρίταὶ οὗ 

Ατιῖοᾷ. 
᾿Αθηναῖος, -α, -ον, 4 ἐπεπίατι. 
ἄθλον, -ου, π. α ῥγίΖο. 
ἐἀθροίζω, 1 οοἰϊεοί, αϑεοηιδῖο, ἴαϊ. ἀθ- 

ροίσω. (ἀθρόος. 
ἀθρόος, -ον, σοἰϊδοίεα, ἵν: ογοιυς. 
ἀθυμέω, 1 ατλὸ τοϊϊϊοι σοιγασε, 1 α16- 

δῤῥοπᾶ ; ἴαϊ. ἀθυμήσω. (ἀ, τιοί, ἀτιὰ 
θυμὸς, σοι γαρ6.) 

ἀ-θυμία, -ας, ἢ. τυαπιί 077 σομγαρο, α[6- 
5ῤοπάοπον. 

ἄτθυμος, τον, ἀδϑῥοηαϊτηρ. (ἀ, ποί, δπιὰ 
θυμὸς, σομγαρ6.) 

ἀ-θύμως, Ἰπηροήβηνῆν, (αἄν. οὗ ἄθυ- 
μοϑ.) 

αἰγιαλός, -οὔ, πι. ἐδ 5εα-5ογ6, δεαεῖι. 
αἴθω, 1 δηγη, ἀίιαδ, (ΟὨΪΥῪ υξεὰ ἴῃ 

ΡΓε5. δῃὰ ἱπηρεγί, ἦθον) (Μιά.) 
αἴθομαι, 1 ατη ὁ» 7γε. 

αἷμα, τατοϑ, π. δἰοοίή. 
αἴξ, αἴγός, τη. ἀπά ἢ, α ροαί. 
αἱρεθείς, φλοϑεη, Ι ΔΣ0Γ. Ραγίϊοῖρ 8 Ρ858. 

ἔτοπι αἱρέομαι. 
αἱρετέος, ᾽η:5ὲ δὲ ἑαζεῖι, (νειῦ, 4]. 

ἔτοπι αἱρέω). 
αἱρέω, 17 ἑαζε, (Μ|ά.) αἱρέομαι, 7 

οἤοοθο; ἴαξ, αἱρήσω, φετί, ἥρηκα, 
Ρετῇ, ΡΆΞ5. ἥρημαι, 1λοτ. Ρ455. ἡρέθην, 
2 8οτ. εἷλον. 

αἴρω, 1 γαΐδε, 17} τρ; ἴαϊ. ἀρῶ, τ δοτ. 
ἦρα, φετῖ, ἦρα, Ρετῇ. ρᾷ55. ἦρμαι. 

αἰσθάνομαι, 17 ρῥεγοοῖνε, 7εοῖ, τιριεγς 
βίαπά; αι. αἰσθήσομαι, ρετί. ἤσθημαι, 
2 δογ. ἠσθόμην. 

Αἰσχίνης, του, πι. «4 εολένιος, ἀπ Αρᾶτ- 
ῃδηΐδῃ (Υ, 40). 

αἰσχίων, αἴσχιστος, σοπΊρ. πὰ 50ΡεΠ]. 
οἔ αἰσχρός. 

αἰσχρός, -ά, -όν, δάξε, αϊοργαοεζαὶ, 
διαγιεξμῖ, (αἶσχος, ἐκαπιε.) 

αἰσχῦνη, -η8, ἔ. ἐλπαπιθ, αἰδρΎαςσο, γ8 
Ῥγοαοῖ. (αἶσχος, «παπιθ.) 

αἰσχύνω, (Αςι.) 7 2πμ| 0 ὁπαριο, (Ῥ 455.) 
αἰσχύνομαι, 7 αηὶ αςπαηιοί, νγἱἢ 
αοοι5. οἵ 1Π6 τῃϊηρ : 50 ν ἢ ἰηῆη, 

ΡΟΟΑΒΌΣΑΚΝΥ͂. 

ποιεῖν, ] απ ἀφπαμιθα ἰο Ὧο ἐΐ (ας 
1Πεγείογε ἀο ποῖ ἀο 1); δϑυϊ νι ἢ 
Ρατί, ποιῶν, 7 αηὶ ἀϑλιαηιεα αἱ ἀοἴηας 
ἐξέ (Ὀυξ νεῖ ἀο 11). 

αἰτέω, 1 αεῖ;, γεσιοϑί ; ἴυξ, αἰτήσω, 

Ρετί. ἤτηκα, ρετί, Ρρα55. ἤτημαι. 
αἰτία, “ας, ἔα οατιϑε, α 7}αὄτἶέ, δίιαηῖο; 

αἰτίαν ἔχειν τινὸς, ο δὲ α᾿οιιξε οὐ 
α ἐλίης. : 

αἰτιάομαι, 1 δία», ἀσοιιδο: ἴαξ. αἰτιά- 
σομαι (Ἰἢ δος. οὗὁὨ Ρεγβοη δηά ρει. 
οἵ 1Πϊηρ).. 

αἴτιος, -α , τον, σαπιδῖ7ι6᾽ μαγηι, φμιν ; 
τὸ αἴτιον, {16 σαιιϑε; ὃ αἴτιος, {16 
αοσομδοά. (1,Αϊ. γϑμ5.} 

αἰχμάλωτος, κον, ἑαΐοπ ὧι τυαῦ, 
σαῤ[ῖυθ. (αἰχμὴ, α εῤεαγ, «αὐὰἁ ἢ 
ἁλωτὸς, γεῖθαὶ δά]. οἵ ἁλίσκομαι, 
1 αγε ἑαζο7ι.) 

ἀ-κόλαστος, -ον, [τι πιραἰεοὶ ῥ᾽ ιεα, 
τιγιῤῥειγιϊς πο, (ἃ, ποῖ, ἀπὰ κολάζω, 
7 ῥιμχεῖδ]ι.) ; 

ἀκοντίξω, 1 κηρὶ ἃ 7ανοϊζε αἱ ΠΝ 
1 8ΟΓ. ἐρκόλ πος Ι 

ἄκων, ᾶ ἀαγῶ. 
ἀκούω, 7 λεαγ; ἀκούω εἶναι, ͵ ἀεαγα 

ἑαϊγῖν ἰδ; ἴαξς. ἀκούσομαι, 1 δοτῖ. ἡ 
ἤκουσα, νετί. Ρ455. ἤκουσμαι. 

ἄκρα, -ας, ἢ, α ῥοϊμέ, α ῥεαᾷ, α εἰίαάεῖ., 
ἄ-κρᾶτος, -ον, τιπηιρερα, εἰγοτιρ (οἵ. 

ψΊΏ 6). (ἀ, ποΐ, αηὰ κεράννυμι,1 πιῖκ.) 
ἀκρο-βολίζομαι, 7 ἐλγοῖν ἤγοηι αὔαγ, 

1 εἰκιγηιῖδι. (ἄκρος, ομεγπιοϑί, ας 
βάλλω, 1 ἱἄροῖυ.) 

ἀκρό-πολις, -εως, 
εἰἑααεῖ, σαΞέϊο. ᾿ 

ἄκρος, -α, -ον, Πὶρ]εεί, ἰοβηιοσί, τὸ 
ἀκρότατον, ἐπ6 πίρμεεί ῥοϊὶπί, τὰ 
ἄκρα, {λι6 μεὶρ Πί5. 

ἄκων, τουσα, τον, τυ ισ, (ἀἁ, ποί, 
δηὰ ἐκὼν, τοὐ ἴηι.) ἢ 

ἀλαλάζω, 1 γαΐξε {6 τύαῦ ΟΥ̓́; ἴαῖ, 
ἀλαλάξω. 

ἀλέξω, 1 τυαγὰ οὔ, (ἢ ἀλεῖνε). 
(ογεια; ἴυι. ἀλεξήσω, 1 Δοτ. πιὶς 
ἠλεῤάμην. 

Ε ἐλοιυρῥεῖ εἶδα 
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ἀ-λήθεια, «ας, ἢ, ἐγμέδι; τῇ ἀληθείᾳ, ἴα 
ἐγμάι, ἵπὶ ἤαοὶ, (ἀληθὴς, ἱγπ6.) 

ἀ-ληθής, -ἔθ, ἐγπο, (τ μριτοογισεαϊειὶ, 
ἀ, ποί, απιὰ λανθάνω, 1 ὁεσαῤθ "οίϊεθ.. 

ἄ-λιθος, -ον, τυϊίλιομέ κίογιθ5. (ἀ, ποί, 
αὐὰ λίθος, α 5ἰο»ιθ.) 

᾿Αλισάρνη, -ης, ἢ, Παϊϊςαγηθ, ἃ ἴον 
ἴῃ 1ῃ6 Ὑτοδά, 

ἁλίσκομαι, 7 αν: ἑαζέν (υϑεὰ 5. τῇς 
Ραξδῖνς, οἵ αἱρέωλ ; ας. ἁλώσομαι, 
Ρετί. ἑάλωκα οἵ ἥλωκα, 2 ἀοτ. ἑάλων 
οἵ ἥλων. 

ἀλλά, (ςοη)πηῃοῖίοην), δηδ, τυοῖ!; ἀλλὰ 
γὰρ, διέ γεαὶϊϊν; ἀλλά γε, διέ 
δἐ1]. 

ἄλλῃ, (τάν. τοα}]ν ἀλέ. ἔδπι. οἔ ἄλλος, 
ὑπ διοίφηά ὁδῷ) ἐρς. ανιοί)οῦ τὐαγ. 
ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ, πεῦό απὰ ἰλογο. 

ἀλλήλους, ολιδ αὐιοίλιον, δαοὶ, οἱλεν 
(νι ῖς ποιη. δηὰ εἴηρ.). 

ἄλλοθεν, (1ἀν.) “2 ’οηι αποίδον ῥίασθ. 
(ἄλλος. 

ἅλλομαι, 7 Ἰεαρ; ἱπιρετί, ἡλλόμην, 
Ι ΔοΓ. ἡλάμην, 2 Δοτ. ἡλόμην. 

ἄλλος, -η, το, αποί]εν, αἰ εγοιί. (1,31. 
αἰΐι5.) ἄλλοι, 8οηιθ οἰΐεῦβ; οἱ 
ἄλλοι, ἐλ γοσξέ; εὺ τὰ ἄλλα, πῃ αἱὶ 
οἶμον γϑεῤθοίς. 

ἄλλοσε, («ἀν.) 
(ἄλλος. 

ἀλλότριος, -α, -ον, δεϊοηβίη 9 ἰο 
απο ] ΕΥ̓, ζογ οἰ ηι, δ ΓΑΉ ΘΕ, (ἄλλος.) 

ἄλλως, (4ἀν.) (1) ἐπ αροίζιον τὐαν, 
οἰ ιογιυΐδο : (2) αἱ γαρα!ο11:. 

ἀ-λόγιστος, -ον, τιι,εαϑοτιΐηρ, (ἀ, 
ποί, ἀπ λογίζομαι, 1 γϑαβο!.) 

“Αλυς, εὔυοβ, τῇ. ἐλ Ηαΐγς, τῇς οἢϊεῖ 
τἰνοῦ οὗ Αϑῖα Μίπογ (ν]. 141). 

ἄλφιτον, -ου, ῃ. δαγίον (φεΏΘΓΆ ΠΥ ἴῃ 
Ρίαγαὶ ἄλφιτα). 

ἅμα, (,ἀν.) αὐ ἐδι6 Ξαη16 ἐΐη16, αἱ ΟἸ6, 
ἐοσείμεγ.. ([λε. δἱηιὶ.) 

ἅμα τῇ ἡμέρᾳ, αὐ ἀαγ-ὑγεαΐ. 
ἅμαξα, της, ἴ. α τυαρ'5Ό1):. 
ἁμαρτάνω, 7 εΥ̓Τ, “ἄρ τυγοηο: ΜΊΠ 

Θεέ, 7 7η155 (4 τηάγΚῸ); ἴυϊ. ἁμαρτή- 
σομαι, ρετῇ, ἡμάρτηκα, 2 λοτ. ἥμαρ- 
ΤΟΡ, 1 ΔΟΓ, ΡᾶΞ5. ἡμαρτήθην. 

ἁμάρτημα, -ατος, π, α λαμ, τηἰοίαζο. 

ο αποΐδοῦ ῥίαοθρ. 

ἀ-μαχεί, (κἀν.) αὐἰλιομε 8 λιΐιρ, (ἀ, 
γιοὐ, αὐτὰ μαχὴ. Πρ }λι.) 

ἄμεινον, Δάν, οἵ ἀμείνων, 
ἀμείνων, δεοίίεγ", δγαυϑθῦ", δε ἃ5 ΘΟΠΊρ. 

οἵ ἀγαθός, 
ἀ-μελέστερον, σοπΊρ. οὗ ἀμελῶς, "ιογ6 

σαγεί θεοῖν, δοηιοιυλαὶ σαγ εἰ ο5εῖγ. 
ἀ-μελῶς, (Δἀν.) δαγείθεοῖγ. (ἀ, ποί, 

δῃά μέλει, ἐξ ἰς α σαν 6.) 
ἁμιλλάομαι, 1 εογιεηε, οἰγμρρίὶθ: Γαΐ. 

ἁμιλλήσομαι. (ἅμιλλα, α σογιίοεί.) 
ἄμπελος, του, ἔι α υἱηθ. 
ἀμύνω, 7 τυαγὰ ο ἀε ει, νἱτῃ ἀκλι, 

Ιη πιίἀάϊα ἀμύνομαι, ν»ἢ δοοι5. 
1 τοαγά ο 7 οηι. 1 )5ο 5 ῥημηίδι; 
δῖ, ἀμὔνω, 1 Δλοτ. ἤμυνα. 

ἀμφί, (ἢ ρεη. δηὰ ἀςο., παναγ ΜΙ 
ἀαξ, ἴῃ Ατίϊσς ῥγοβε), ἴξ. “οἢ Ὀοΐῖῃ 
βἰάθς᾽ (ἄμφω, 1,41. αταϑο, " Ὀοτῃ,᾿ 56 
[,4ῖ. απιδ- ἴῃ αηιῦ-ἶγ6.) 1, Μ|Π 
δεη, ϑοιιῦ, 45 δια-φέρεσθαι ἀμφί 
τινοβ, 0 φιαγγοὶ αδοιιέ α ἐλίηρ. 
Π΄ ν ἢ 4ος. (1.) αγοιιηαῖ, πϑαῦ", τυΐί, 
Εβρθοίδ!ν οὗ Ρεβοῃηβ, 45 οὗ ἀμφὶ 
Κῦρον, Ογγιις απαᾶὶ ἢιὶς αἰξογιααγις 
(4. “ἴποϑα αγοιρια Ογταβ᾽); ([1.) οὗ 
τηΐηρς, ϑουῦ, δογοογηίμρ'; (111.}) οὗἁ 

τἴπι6, αϑομέ, 5 ἀμφὶ μέσας νύκτας, 
αδοιέ ηιαρῖρλς; (ἰν.) οὗ πυμῃθεῖρ, 

ας ἀμφὶ τοὺς δισ-χιλίους, αδοιιὶ 
20οοο. ἴῃ Οοπιροεϊτοη ἀμφὲ πηοκ.}γ 
τηδδη5, οὐ δοίζ εἰεἶος, αγοιπαῖ, αδοιί. 

ἀμφότερος, -α, -ον, δοίδι. ([λ:. απιδο.) 
ἀμφοτέρωθεν, (τἀν.) οπ δοίΪι εἰά65. 
ἄμφω, -οιν, δοίλ. 
ἄν, ἐσέ ΗΘ ΕΒ Ῥατείοἶθ, τ, ὁἿ1ἢ τἢαΐ 

οα56:᾿ 1, ΨΠῊ ορί. λύοι ἂν, “1 
τυοι] Ἰοοξο᾽ (ἰΓ Ξοπηθεῃηρ ἡγατα ἴο 
Παρρεη). 11. ἢ δοτ, ἱπάϊς. ἔλυσεν 
ἂν, πὸ τυοιιϊὰ καῦνο Ἰοοξεα (1 ςοπιε- 
τπηρ Ἰιαά Παρρεπθά). 11. ψ ἤδη 
σοπιρουηάθά Ψ ἢ τεϊδεϊνεβ οὐ γεϊα- 
εἶνε ρατίοϊεβ, 45. ὃθ ἂν, τυλοενον, 
ὅτιαν, τυλϊεηευον, ἐὰν (ἴοτ εἰ ἂν), 
ἡξενεν, (οπιροιηάϑ οἔἹ ἂν σὰ ομἱν 
βδο νΠ ἢ 1Π6 500]. 

ἀνά, {π|ι ΔΟσι 5. ΟὨΪν), Π1ξ{ τ Ρ' (ορ. 
ἄνω, “ὑρνγατάς5᾽}): 1. οὗἉ ΡΙαςε, αἰονις, 
ἐλγοισλομ, οὐ; ἀνὰ τὴν πόλιν, 
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ἐλγοηρὶ ἐδ εἷΐν : ΤΙ, οὗ πηληπεσ, αἱ 
ἐλ ταίο οὔ; ἀνὰ κράτος, τι ἰο ογιε᾿ 5 
εἰγεπρίΝ, ὶ. 6. αὐ γμὶ1 Ξῤεεά : 111. οὗ 
ΠυπΊθετς, αὐ ἐλ Γαΐ οὔ; ἀνὰ ἑκατὸν, 
ΙοΟ εαολ. ἴῃ Οὐοπιροβιείοη, τ, 
αραΐη, δαοῖ. 

ἀνα-βαίνω, 1 ρο πῤ, αΞςεεπαῖ, ττοιτε, 
δοὸ οπ δοαγὰ; ἔαϊ. -βήσομαι, ρετέ 
-βέβηκα, 2 Δοτ. ἀν-έβην. 

ἀνά-βασις, -εως, ἔ, α ροίπρ' πῤ, απ 
ἐκῥεαϊέίονε ἱπίο ἐδ ἐγ] ΟΥ̓. 

ἀνα-βοάω, 1 οΥὙ αἰἱοια, Ξπομέ; 
-βοήσομαι. 

ἀν-αγγέλλω, 7 ὑγίπρ' δαοῖξ πεῖυς, Τ- 
ῥογέ; ἴαΐϊ, -αγγελῶ, 1 Δοτ. -«ἤγγειλα. 

ἀνα-γιγνώσκω, 7 ππαεγεοίαπα, γερορ- 
πῖξθ; τεσ; 2 δου. ἀν-έγνων. 

ἀναγκάζω, 1 όγεο, σοπιῤεὶ; ἴαϊ. ἀναγ- 
κάσω, 1 δοτ. ρΡ4535. ἠναγκάσθην. 

ἀναγκαῖος, -ον, 7:6 55 αΥΥ, τπϑεα[εϊ. 
ἀνάγκη, -ἢ5, ἢ, περοεοίν, τιϑεά. 
ἀνα-γνούς, 2 Δοτ. ρΡατέϊοῖρίε οὗ ἀνα- 

γιγνώσκω. 
ἀν-άγω, 1 ἰεαα πῤ, δγίηρ ἩΡ; 2. δοτ. 

ἀνήγαγον, 1 Δοτ. ρ455. -ἠχθην. (Μ|4.) 
ἀν-άγομαι, 1 ῥη ἰο βεα. (ἀνὰ, τ, 
δηά ἄγω, 1 ἰεαά.) 

ἀνα-θορυβέω, 1 οΥὟ ομέ ἰομάϊν, αῤ- 
ἰαμά, (ἀνὰ, πῤ, ἱ. ε. αἱοια, «τὰ 
θόρυβαξ, ποῖΞ6.) 

ἀνα-καίω, 2 ζίπα]ὁ; ἔἴαξ. ἀνα-καύσω. 
ἀνα-κοινόω, 7] σο»ιτημπίσαίς (Ξοτηετ ίηΡ 

ἴο ΔποίΠεγ) ; ἔπξ. ἀνα-κοινώσω. 
ἀνα-κομίζω, 7 σαΡῪΥ τι, δίογε Σ 1 80. 

ἀν-εκόμισα. 
ἀνα-κράζω, 7 εγἦν αἱοια; ἴαϊ, ἀνα- 

κράξομαι, 2 Δοτ. ἀν-έκραγον. 
ἀνα-λαμβάνω, 1 ἑαζο μῤ, γεσουεν; ἴαῖ, 

ἀνα-λήψομαι, ρῬετί, ἀν-είληφα, 2 Δοτ. 
«ἐλαβον. 

ἀνα-λάμπω, 7 ὀίαζο πῤ, ἰαζο γε; 
ζαῖ. ἀνα-λάμψω. 

ἀν-αλίσκω, 1 εῤεπα, εγμαπάε; ἴαῖ. 
ἀν-αλώσομαι, Ρετῖ. ἀν-ήλωκα. 

[αξ, 

ἀνα-μένω, 1 τυαῖξ ογ; ἴαϊ. ἀνα-μενῷ,α 
Δοῖ. ἀν-έμεινα. 

ἀνα-μιμνήσκω, (Αςξ.) 7 κονεϊπα, (Μ|4.) 
ἀνα-μιμνήσκομαι, 7 γε)67η δεν; ἴατ, 
ἀνα-μνήσω. 

ΡΟΓΟΑΒΌΣΑΚΥ͂. 

᾿Αναξίβιος, -ου, π|. Δπακχίδίις, δ΄ 
ϑρατίλῃ δάπηϊγαϊ, ' 

ἀναξυρίδες, ἐγοτξοΥ 5, 
Ρεχβίδη τνοτὰ). 

ἀνα-παύω, (Αςι.) 7 πιαΐεό ἰο δξᾶξρ, 
βίορ, (Μιά.) ἀνα-παύομαι, 1 ξεαΞε,. 
γεεί, 

ἀνα-πετάννυμι, 7 εῤγεαὰ ομῇ, οῤειΣ 
ἴυξ. ἀνα-πετάσω. ἥ 

ἀν-άριστος, τον, τυἱίπομέ δγεαϊίαξί. 
(ἀ, ποί, απιὰ ἄριστον, δγεαξζας!.. 

ἀν-αρπάζω, 1 ςπαίοϊ: τ, ,Ῥ εσιάεγ ; 
ζυῖ. ἀν-αρπάξω, οἵ ἀν-αρπάσω. ᾿ 

ἀν-αρχία, -ας, ἔ. τυαπιὲ 07 ρουεγπηηθη, 
ἰαιυίοδεηεςθ. (ἃ, ποί, δῃὰ ἀρχὴ, 
γι). ᾿ 

ἀνα-στρέφω, 1 ἑμγπ ὠῤεοίαθ ἀοτυ", τὸς Ὁ 
ἐμσηι, (οὗ Ὧῃι ΔτΠῚΥ) γχαὶϊν; ἴαξ. ἀνα- 
στρέψω, 2 ἃοτ. Ρ4535. ἀν-εστράφην. 

ἀνα.-τείνω, Ἕ δέγθέοἦι μῤιυαγάς, ἐπίεια Σ΄ 
ζαξ. ἀνα-τενῶ, Ρετγῇ, ἀνα-τέτακα, ρετῖ. 
Ρ455. ἀνα-τέταμαι. 

ἀνα-τίθημι, 1 ἰαν τπῤ, 5εἰ “, ἀοῤοΞίξ; 
ἔυϊ. ἀνα-θήσω, Ι δοῖ. ἀν-έθηκα. 

ἀνα-φεύγω, 1 εεοαῤε; ἴαξ. ἀνα-φεῦ- 
ἔομαι, 2 Δοτ. ἀν-ἐφυγον. 

ἀνα-φρονέω, 1 γερουεῦ" ΤῊ 5δηιϑθ5; ἴαΐ, 
ἀνα-φρονήσω. 

ἀνα-χωρέω, Ἵν τείϊγε, γείγεαί, τυϊπάγαισ: 
ἔυξ. ἀνα-χωρήσω. 

ἀνα-χωρίζω, 1 φαμϑε ἐο γείϊγο, ἀγαῖ 
ΟΡ; τ λογ. ἀν-εχώρισα. 

ἀνδράποδον, -ουὅ, ἢ. α 5ἰαυε ἰλκεὴ ἴῃ 
ΑΓ. ([μ4:. τιαποὶῤίμηι.) 

ἀν-εγείρω, 7 τυαῖδ τι, ὙΟιϑ6: 
ἀν-εγερῶ, 1 4οτ. δςῖ. ἀν-ήγειρε 
Ι Δογ. ρ455. ἀν-ηγέρθην. 

ἀν-ειπεῖν, ἐο ῥγοοίαίτα, (ἀνὰ, εἰπεῖ 
2 8ογ. ἱπῆη., φημί.) 

ἀν-εκ-πίμπλημι, 1. Α] πρ ἀραῖη;; Γαϊ 
ἀν-εκ-πλήσω. 

ἀν-έκραγον, 2 Δοτ. ἱπάϊο. ἔτοπι ἀν 
κράζω. 

ἀν-έλκω, 7 ἄγαιν πΡ, ῥμὶ] "Ρ; ἱπηρε 
ἀν-εἴλκον. 4 

ἄνεν, (ρτερ.) τυὐϊποιῖ, (1,48. οεὐηιϑ 
ἀν-έχω, 1 λοϊά πρ, Ῥμὲ πῇ τοίλ,, , 

ἄπγο; ἴαϊ. ἀν-ἔξω οτἵ ἀνα-σχή 
2 Δ0Γ. ἄν-εσχον. 

(ρτοῦδῦϊγ 4. 

- 



ΨΟΟΑΒΌΣΪΑ ΚΡ. 

ἀν-ἤκω, Ζ δοη16 ἩΡ ἰο, δαίθι τιῤ- 
τυαγά5. 

ἀνήρ, ἀνδρός, πι. α »ιαη, (1,Αἴ, υἱγ. 
ἀνὴρ, γπατι, ορροβεὰ ἴο τυογηᾶτι. 
ἄνθρωπος, ἀπμπιαη δεῖπρ', ορροβεὰ 

ἴο δεαβί, 
ἀν-ἤχθην, Ι Δοτ. ρ455. οἔ ἀν-άγω. 
ἀνθ-ίστημι, (Αςἰ.) 1 5. αραϊγι5ί, 

(Μι|ά.) ἀνθ-ίσταμαι, 7 οῤῥοΞε; ἴωυϊ. 
ἀντι-στήσω, Ρετῖ. ἀνθ-έστηκα, 2 Δοτ. 
ἀντ-έστην. (ἀντὶ, αραϊηεί, χτπὰ 
ἵστημι, 1 96εἰ τ. 

ἀνθρώπινος, -ον, (4 ἀ}.) λτίηιατι (ἄνθρω- 
ποϑ). 

ἄνθρωπος, «ου, πι. α ππαπ, (1 Αἴ, ποπιο). 
8ε6 ἀνήρ. 

ἀνιᾶω, 1 ογίευο, ἀπιγέ; Γαΐ, ἀν-ιάσω, 
Ι ΔΓ. Ρ455. ἠἡἠνιάθην. (ἀνία, στὶς7.) 

ἀν-ίημι, 1 «οπα πῤ, ἰοὲ φρο; ἴαϊ. ἀν- 
ἤσω, 1 4οτ. ἀν-ῆκα, ρετῖ, ἀν-εἴκα, 

ἀν-ίστημι, (Αςι.) 1 εοὲ τ, (Μ|ά4.) 
ἀν-ίσταμαι, 7 γίδο πῤ, εἰαηα τι. 
80 4150 2 Δ0Γ. δοῖ. ἀν-ἐστην, δῃά 
Ρεγῇ. «πὰ ρ᾽ αρογῆ, δοί. ἀγα ἱπέγαηςίεἶνε, 

ἀν-ΐίσχω -- ἀν-έχω, ἱπίγληβ, 1 τίδθ (25 
1Π6 50). 

ἀν-οίγω, οτ ἀν-οἴγνυμι, 1 οῤόνι; ἴαϊ. 
ἀν-οίξω. 

"Αντανδρος, -ου, ἔ. Απίαπάγις, ἃ οἷἵγ 
ες [Ἰὴ {πὸ Ἰτοδὰ (ὙἼΠ1. ροό). 
ἀντί, (ΝΠ ροπ. οη]γ), [ον δ᾽ ροἰ τη ϑύ, 

Οῤῥοεῖϊο; 11. ἐπι Υϑίμγηι 707, ἱπϑίθαά 
οΥ. [π᾿ Οοπιροβίτϊοῃ, αρ΄αϊπϑί, 6χ- 
ἐλαλισο. (ἀντὶ, αραϊπϑδί, ταῦθ Ὁ 
ἀἰξεϊη ρα βῃ θα ἔγοτη 1,41. αρέθ, δοἤογε; 
ἀντὶ ῬτΟῦΔΌΙΥ πηθᾶηξ οτίρίπα]]ν, 
 θείοτα τῆς ἴδλοβ οἵ ἢ 

᾿Αντιλέων, -οντος, τη. «4 γε1]6ογι. ἃ ΞΟ] ἀϊατ 
ἔἴτοτη 1π6 Οτεεὶς οοϊοηγ οὗ ὙΠατ ἴῃ 
Ττ]ν (ΥἹ. 2). 

ἀντίος, -α, -ον, οῤῥοΞίίο; οἴζεη ἢ 
ἰέναι, ἐλαύνειν, εἴο. ; “ἴο ρο, τἱάο, 
εἴο., αρ'αἱπιδί ἴῃ6 ἐπεπην. 

ἀντι-παρα-σκευάζομαι, 7 ῥγεῤαγ η1)- 
561 π ἐιγπ; ἴαϊ, «ἄσομαι, γφετῖ, 
-παρ-εσκεύασμαι. 

ἀντι-παρα-τάττω, 7 ἄγαὶν ηῤ οῤ- 
Οοβίίο, 1 γαηρο ἵπι δαι16 αραϊηεί; 

᾿ ζαξ, «τάξω, ρετῖ, -τέταχα. 
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ἀντι-φυλάττω, (Α-ςΐ.) 7 τυαΐοδι ἐπὶ ἐτιγι, 
(Μ|4.) 1 ατὶ οὔ 11.) ριμαγα αραϊτιοί 
Οη6; Γαΐ, «φυλόξω. 

ἀντρ-ώδης, -ε5, σαυεγη-ὶκο, 7μ11 οἡ 
εαυνες. (ἄντρον, α δσασυε, ἀπὰ εἶδος, 
7) γῆι.) 

ἄνω, (λάν.) τἰῤιυαγας. Οοπιρ. ἀνω- 
τέρω, ΞΡ 61]. ἀνωτάτω. ϑοπιοίϊπιος 
45 ἃ Ρτερ. ΨΊ ρεπ. αδουο. 

ἄνωθεν, (αἀν.}) “'οηι αουο, ἤγοηι {]ι6 
ἐρίογῖοῦ (οὔ ἃ σουπέγυ). 

ἀξία, «ας, ἔ, τυογέϊι, ναΐτιο. 
ἀξίνη, της, ἢ, απ από. (ἄγνυμι, Τ ὄγεαΐ.) 
ἄξιος, -α, «ον, τυογί], τυογίϊιν ( νἱτἢ 

Βεη.); ἀξιόν ἐστι (1,Αἴ. οῤόγας 
ῤγοίϊμηι 651), ἐξ ἰδ τοοῦίλ τὐλῖϊθ; 
πολλοῦ ἄξιος, ναϊμαδῖο. 

ἀξιόω, 1 ἐμδιξ ἐξ γίρλί, οἱαίηι, αϑὲ, 
ΜΠ ἢ σε. οἴ ρεγθοη. (ἄξιος, τυογέδν.) 

ἄξων, -ονος, τη. αι ακῖ6. 
ἀπ-αγγέλλω, 1 δγίγιρ' δαοῖξ τυογά, 

απποιτοθ, γοῤογέ; ἴαϊ, ἀπ-αγγελῶ, 
Ι Δοῖ. ἀπ-ήγγειλα. 

ἀπ-άγω, 1 ἰοραα ατυαν, ὀγίηρ' δασῖ; 
2 ΔΓ, ἀπ-ήἡγαγον. 

ἀπ-αγωγή, -ἣς, ἔ, α ἰρασῆτρ' ατυαν, 
τυϊπαγατυαὶ. 

ἀπ-αιτέω, 17 αφηηαρα δαοῖξ τ Δοτ. ἀπ- 
ἤτησα. 

ἀπ-αλλάττω, 7 ρεἰ γα ο7: (ἰπίταης.) 
71. δὲ οὔ: (ΜΙ) 1 ΔΈΡΟΤΕΣ Ταΐ. 
«αλλάξω, Ρετῇ, ρ455. «Πλλαγμαι. 

ἅπαλός, -ἤ, -ὄν, 500} ἰο {6 ἰοποῖ, 
ἐογιἶογ, (ἅπτομαι, [ἰοτοἾ..) 

ἀπ-αντάω, (1 ἀδξ.) 1 σΟ16 ἐο 1π66ὲ, 
δησοτιγείο; ἔαϊ, ἀπαντήσω, 1 λοτ. 
ἀπ-ήντησα. 

ἅπαξ, (4ἀν.) οπσθ. (1,41. 5θηιῖ.) 
ἀ-παράσκενος, -ον, πηῤΥοῥαγεά. (ἃ, 

ποΐ, αῃὰ παρασκευὴ. ῥγεῤῥαγαίϊονι.) 
ἅ-πας, -ασα, -αν, αἷϊ ἰοροίκεῦ. (ἅμα, 

ἐοροί μοῦ, ἀτιὰ πᾶς, αἰ].) 

ἀπ-έδραν, 2 Δοτ. οἵ ἀπο-διδράσκω. 
ἀ-πειθέω. 1] αΐξοδον. (ἀ, ποί, ἀπιὰ πείθο- 

μαι, 1 οδεν.) 
ἀπειλέω, 7 ἐλγεαΐίον; ἴυϊ, ἀπειλήσω, 

Ι Δο. ἠπείλησα. 
ἄπ-ειμι, 1 ρὸ ατυαν, ἀεῥαγί. (ἀπὸ, πᾷ 

εἶμι, 1 ςμα]] ρο.) 
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ἄπ-ειμι, 7 αηι ατυαν, ατι αϊδίαπί. (ἀπό 
απὰ εἰμὶ, 1 αῃ1.) 

ἀπ-εκρινάμην, 1 Δογ. οἵ ἀπο-κρίνομαι. 
ἀπ-ελαύνω, 1 ἀγίνε ατυαν; (ἰηίγαῃϑ.) 

1 νιαγεῖ ατυαν, τα ατυαν. 
ἀπ-έρχομαι, 1 ρο ατυαγν, ἀοῥαγί; ἴοι 

τῆς ἔαϊ. ἄπ-ειμι, 2 Δ4οτ. ἀπ-ῆλθον. 
ἀπ-εχθάνομαι, 7 απὶ Παίεά, δεοοηια 

οαΐοιδ; ἔαΐ. ἀπ-εχθήσομαι, 2 Δ0Γ. 

ἀπ-ηχθόμην, φετῇ. ἀπ-ήχθημαι. 
ἀπ-έχω, (νἸτἢ ρεη.) 1 ἀφο οὔ, (οἴ ἃ 

ὈΙ4ςε) αἵ αἰϊδίαπέ ἤἴοηι; 2. δοτ. 
ἀπ-έσχον. 

ἀπ-ήλλαγμαι, ρετί. ρ455. οὗ ἀπ- 
αλλάττω. 

ἀπ-ήντησα, 1 λοτ. οὗ ἀπ-αντάω. 
ἀ-πιστέω, 1 αἰἱεδεϊϊευο, αἰϊείγδί. (ἀ, 

ποί, απιὰ πίστις, δε]ϊε.) 
ἀ-πιστία, -ας, ἔ. αἰεδεϊίοῦ, Καϊλὶοϑϑη655. 
ἄ-πιστος, -ος, -ον, τη 7 μδσογ ιν, τι7ι- 
αμζμ. (ἀ, ποί, αϑιὰ πίστος, ἐγιιξίς- 
τυογ λιν.) 

ἀπ-ιτέον, ογ6 7:|5ΐ ΡῸ ατὐαν (νεῖθ 8] 
δἀεσῖῖνε ἔγοτη ἄπεειμι). 

ἀπό, (ρτερ. ψἹῈἢ σοη. οηΪγ); (1,48. αὐ): 
Ι. οἵ ρῥίαςε, οδὲ ἔγοσω, ατύαν 7701). 
11. οἵ τπιε, “γοηι, αὔίεν,, 5ίρισθ: 111. 
οὗ οτ βίῃ δηά οδυξε, φγοςθραϊηρ' ζ΄ Ὅη:, 
45 ἀπὸ πολεμίων φόβος, ξξαγν σατιξεά 
ὃν {πὸ ϑροῖινγ. Βείογε δὴ δϑρίγαϊεά 
γοναὶ ἀπὸ Ὀεσοπιες ἀφ᾽, δ5 ἀφ᾽ 
ἵππου, οπ κογεεδαοΐ, ᾿ἰϊ. “ ἴτοτῃ ἃς 

μοτῖβα.ὐ [Ιηἢ ΟὉοπηροβίτίοπ, 2γο»:, οἱ, 
ατυαν. 

ἀπο-βαίνω, (1) 7 9ρῸ αἴυαν, ρῸ οὔ: (2) 
αἰδηιοιτέ (ἵππουὺὴ: (3) αἰϊεοεηιδαγὰ 
(νεὠώθ); 2 δοσ. ἀπ-έβην, ἴαι., ἀπο- 
βήσομαι. 

ἀπο-βάλλω, 7 ἑάγοιν αἰυαν, ἴοξε; 
ἔαϊ. ἀπο-βαλῷ, 2 Δοτ. ἀπ-έβαλον. 

ἀπο-βλέπω, 1 ἰοοΐ εασεγϊν. 
ἀπο-δέδρακα, ρΡετῇ, δοῖ. οὗ ἀπο-διδρά- 

σκω. 
ἀπο-δείκνυμι, 1 ῥοϊγιέ ομΐ, ἀφοίαγε, 

αῤῥοΐι!; ἴαϊ, ἀπο-δείξω. 
ἀπο-ϑέχομαι, 1 αεορῤί; ἔαϊ. 

ἔομαι. 

ἀπο-δημέω, 7 ατὸ αὐγοαά, σὉὁ αὖγοαά. 
(ἀπὸ. ατύαν, ἀνὰ δῆμος, λο»16.) 

ἀπο-δέ- 
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ἀπο-διδράσκω, 7 γμπ ατύαν, ἐξεαῤε 
(ο 45 ποῖ ἴο 6 ἔουῃάν); ἔυϊ. 
-δράσομαι, Ρετί,. -δέδρακα, 2 λοτ. 
ἀπ-έδραν. 

ἀπο-δίδωμι, (Ας:.) 1. κρίνο δαοξ, 

γεϑίογε, (Μ|ιά.) 1 εἰ], ἕαξ, -δώσω, Ῥετί. 
-δέδωκα, 2 Δοτ. τηϊά. ἀπ-εδόμην. 

ἀπο-δρᾶναι, 2 ΔλοΓ. ἰπῆη. οὗ ἀπο-δι- 
δράσκω. 

ἀπο-θνήσκω, 7 αἷο, 1 αηἢ ῥμέ ἰο ἀεαί; 
ζαξ. -θανοῦμαι, φῬετί. -τέθνηκα, 2 Δοτ. 
ἀπ-έθανον. Ιτ ἰ5 πξεά ἱπείελά οἵ 
ἴῃς ραξςβίνε οὗ ἀπο-κτείνω, 1 Εἰ]. 

ἄπ-οικος, -ον, ατύαν ὕγοηι πον, (ἀπὸ, 
δῃά οἶκος ποι); Πεῆσε α δοϊορἶοί. 

ἀπο-καίω, 1 διιγηι ΟἹ"; ἀπ-εκαίοντο αἱ 
ῥῖνες, {π|6 7 τιοβεβ τὐεγ8 θεῖτο ζγοΟΖε 
ΟἹ (οτ 7) ηοεἰ-δίιηθην) ; ἴαξ. «καύσω. 

ἀπο-κάμνω, 7 σγοιν φιῖ!ε τυεαγν, ζαϊπί; 
ἴαξ, -καμοῦμαι, Ῥετῇ, -κέκμηκα, 2 
Δλοτ. ἀπ-έκαμον. 

ἀπο-κρίνομαι, 7 απεισεῦ,, τ Ρῖν; ἴαξ. 
-κρινοῦμαι, 1 Δοτ. -εκρινάμην, φῬετῖ. 
-κέκριμαι. 

ἀπο-κούπτω, (Αςξ.) 1 λέαο ἤγοηι 
(Δ1| 4.) οοπρεαῖ; ἔαξ. -κρύψω, τ λοτ. 
ἀπ- ἐκρυψα. 

ἀπο-κτείνω, 1 ρῥμέ ἐο σεραΐδ, δὶ]; ἔα, 
-κτενῶ, 1 λοῖ. ἀπ-έκτεινα, 2 Δ0τ. 
ἀπ-έκτανον. [ἔοι ἴῃβ Ρᾳξβ. ἀπο- 
θνήσκω ἰ5 υϑξεά.] 

ἀπο-λαμβάνω, 7 ἑαζε δαεῖ, γεδοεῖυο 
δαοΐξ, γεσονεῦ; ζαΐ. -λήψομαι. Ρειῖ. ἢ 
ἀπ-είληφα, 2 Δοτ. ἀπ-έλαβον. Ἔ 

ἀπο-λείπω, 7 ἰεσυε δελέπα. ἀἰδεονὶ, 
αδατιάοπ; ἔαϊ. «λείψω, ρετῇ. -λέλοιπα, 
2 δοτ. ἀπ-έλιπον. 

ἀπ-όλλυμι, (ἀς:.) 7 εςίγον, 1}, 
(Μιὰ. 1 ῥογίδιι; ἔαξ. ἀπ-ολῶ, 1 λοτ. 
ἀπ-ώλεσα, 2 δοτ. τηϊᾷ; ἀπ-ωλόμην, 
2 Ρεγῖ, ἀπ-όλωλα, 1 ατὲ τιπιαίονιο. 

᾿Απόλλων, -ωνος, ἀςς. ᾿Απόλλω, πι, 
16 8οά «4ο]ο. 

ἀπο-πέμπω, 1 ςεπᾶὰ οἵ, ΚΎΡΈΣΕΝΙ 
᾿δαξ, «πέμψω. 

ἀπο-πλέω, 7 εαἱϊ ατυαν; ἴαξ. -πλεώσο- 
μαι, 1 λοῦ. ἀπ-έπλευσα. 

ἀ-πορέω, 7 ἀπι τυϊ οι γεβοιγοῦς, αῊὶ 
ὑηι αἰ βιοι ες (ἄ-ποροϑὶ. 
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ἀ-πορία, -ας, ἔ, αἰ γομδιν, αἰοίνο55. 
(τροφῆς ἀπορία, τυανιέ οΥ 70οα.) 

ἄ-πορος, -ον, (1) τουϊλιομέ γθϑοιγδο5 ; 
(2) οὗ τίνετς, εἴσ, ἐριῤῥαβϑδαῦίο; 
ἐν ἀπόροις εἶναι, ἑο δὲ ἐπ αἰ οιὶ- 
{ΐ65. 

ἀπο-ρρώξ, -ὥγος, ὀγοζενι οὔ, δίεοῤ, 
γιρσεα. (ἀπὸ, οὔ, ἀῃὰ ῥήγνυμι, 
1 δγεαλ). 

ἀπο-σήπομαι, 7 γοΐ ΟἹ, αην 7γοϑί- 
ἐλέου; 2 φετί. ἀπο-σέσηπα. 

ἀπο-σπάω, 1 ἄγαιν αἰυαν, ἄγαιν ἢ; 
αι. σπάσω, ρει, ἀπ-έσπᾶκα, φετί, 
Ρᾶ58. -έσπασμαι. 

ἀπο-σταυρόω, 7 ἥέπεε ΟΣ τυῖδ α 
βῥαϊδιαϊο; ἴαϊ, -σταυρώσω. (σταυρὸς, 
α ῥαϊίδααε,) 

ἀπο-στέλλω, 7] Ξ6γ4ἱ ατὐαν, αἰφεῤαίοϊι; 
ἴυϊ. -στελῶ, 1 λογ, ἀπ-έστειλα. 

ἀπο-στερέω, 7 χοῦ, ἀοῤγίνε οὕ; (νὶΔῃ 
Δα. ἀπά ρθη. οὐ 1 ἢ ἀουῦ]α ςο.) ; 
Ρετγῖ, ἀπ-εστέρηκα. 

ἀπο-στρέφω, 7 ἐμγη δαοΐ, γϑοαϊ!; ἔαϊ. 
-στρέψω, Ρετί, ἀποεέστροφα. 

ἀπο-σώζω, 1 Ξαὐὲ Οἵ γδίογ8 αἀρ΄αϊη, 
ὀδγίτιρ' δαὶ ξαΐ. 

ἀπο-ταφρεύω, 1 ἤιε οἱ" τὐἰλ α 
ἀμολ. (τάφρος, α αἰίολι.) 

ἀπο-τείνω, 1 εἰγθίοῇ, μέ, ἐκίθπα; ἴαῖ, 
«τενῷ, 1 δοῖ. ἀπ-έτεινα, ρετῖ. ΡΔ85. 
ἀπο-τέταμαι. 

ἀπο-τέμνω, 1 ομὲ οἢ; ἔαϊ, -τεμῶ, ρετῇ, 
-τέτμηκα, 1 δ0γ. Ρᾶ88, ἀπ-ετμήθην, 
2 Δ0ΟΓ. ἀπ-έταμον. 

ἀπο-τρέπω, 7 ἐγη δασΐ, {μγη ατὐαν; 
Ρετῖ. -τέτροφα, φῬετῖ, Ρα55. -τέτραμ- 
μαι. 

ἀπο-τρέχω, 7 χεπ ΟΡ, γιρὶ ατυαν; 
[αξ, -δραμοῦμαι, 2 4οτ. ἀπ-έδρα- 
μον. 

ἀπο-φαίνω, 7 ςλοιυ, αἰςρίαν; ἔαι. -φανῶ, 
Ι Δογ. ἀπ-έφηνα, (Μ|άᾺ.), 1 ἀεοϊαγο 
(τὴν γνώμην). 

ἀπο-φεύγω, 7 ἐεσαῤε; [υξ. -φεύξομαε, 
2 δογ. ἀπ-έφυγον. 

ἀπό-φηναι, 1 Δοτ. ἔρ. πιά 46 οὗ ἀπο- 
φαίνω. 

ἀπο-χωρέω, 7 ἐἀεῤαγί ΖΌΩΙ, 
γείγεαί, 

γείΐγο, 
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ἀπ-ών, -όντος, αἱδίαη!; Ῥτγδβ. ρατγί, οἵ 
ἄπ-ειμι 11. 

ἄρα, (ρατί!ο]ε), 
([μ8. ἐρίμιγ.) 

ἄρα, -- 1,αἴ. πηι, ἴῃ. αεἰκίηρ ἃ φιαϑεϊοη, 
5 ἄρά ἐστι, ἰς ἰὲ 50 ἢ 

᾿Αραβία, -ας, ἢ, Αγαδία, υϑεὰ οὔ 4}} 
σουηΐτγίθϑ ᾿ὩΠΔὈϊ Θὰ Ὁν ποπιαὰ ΑΥΔΌ5, 
50 δνϑδὴ οὗ {6 βουτῃ οὗ Μεβοροία- 
τηΐα, 511}} σα! ]ςὰ [τὰ κ-α]- ΑὙΔΌ], 

ἀ-ργός, -όν, (16, ἰαζγ. (ἀ, ποὶ, πὰ 
ἐργὸν, τυοῦλ.) 

ἀργόές, τή, τόν, τυλιίίο, δγὶρ}, 
ἀργύρεος, -α, τον, γιαδ Ὁ, οἰϊνεγ. 
ἀργύριον, -ου (ἀΐπι. οἵ ἄργυροΞ), εἰϊνοῦ, 

γποθθγ. [Ὁρ. τῇς Ετθβιοῦ αγρϑηί. 
ἄργυρος, -ον, ΠῚ. εἰΐνεν. 
ἀρετή, -ῆς, ἔ. υἱγίπο, ϑκοοί γι, δΥανεΥ. 
᾿Αριαῖος, -ουὅ, τη, «γίαριι5, ΨΥ 0 ΠΟΠῚ- 

πιφηάἀεά ἀπάδγ Ογτγιβ, θὰ: ννϑηΐ ον δῖ 
ἴο 1Π6 Ρετγβίδηβ αἴῖαγ Οὐγαβ᾽ ἀδαίῃ. 

ἀριθμός, -οὔ, πη. πε} 6 (ΟΥ̓ Δῃ ἈΓΠῚγ)), 
Ω τμι5{6 7", 

᾿Αρίσταρχοξ, -οὐὅ, π|, “γἱξαγολις, 16 
ϑραγίδῃη “ Παγπιοβῖ ΟΥ̓ ΡῬΌνΟσΠΟΙ οἱ 
ΒνΖαῃζίαπι) ((σοηϑβίαπεϊη 16). 

ἀριστάω, 17 δγεαλῥαεί, ἱππιοῖλ; ἴατ. ἀρι- 
στήσω. (μι. 2 γαριεο.) 

ἀριστερόϑ, -ὦ, -ὄν, {τὸ 1, (ἐν 
., ἀριστερᾷ, οπ ἐδ ἰε7} παπᾶ.) 
ἄριστον, οὐ, π. {Ὺδ 11οΥὙ 710 ΟΥ̓ ἨΙ- 

Ὧαν πιεαὶ. δγοαϊζαξέ, ἰωηοῖ, 
ἀριστο-ποιέω, (Α-ςΐ.) 7 γεῥαγε ὄγδαῖ- 
ιδὲ οὐ ἱππεῖ, (ΜίΙά.) 1 ὀγεαλῥαϑί, 
ἱππεῖ; ἴατϊ, -ποιήσω. 

ἄριστος, δεδί, υϑεὰ 45 βυρθηϊατϊνε οὗ 
ἀγαθός. 

᾿Αριστώνυμος, -οὐυ, π|. “4 γίδἐο»»)Ήτι 5, 
ἃ Ὀτάγα Ατοδάϊδη οἀρίαϊη (Υ. 265). 

᾿Αρκάς, -άδος, αι Αγεααϊΐαλι. 
ἀρκέω, 1 απ βεβοϊοπί, αναϊϊ; 

ἀρκέσω. 
ἄρκτος, -ου, πι. ἀπὰ ἢ α δϑαγ, {δὲ 

σοηϑβεε τίου ὁ ὕτεα Μαϊοτγ,᾿ οἵὐ' ἐΐθ 
αγεαὶ Βοαῦ, Ἀεποα ἡ]ι6 ποτί]. 

ἅρμα, -ατοϑ, π, α σ]αγϊοί. 
ἁρμ-άμαξα, -ης, ἢ, α φουνεγεοα σαΥΥίαρΌ, 

τυαρ Θολοίίε. 

᾿Αρμενία, -ας, ἢ, Αγηιομῖα, τπι6 οο]4 

80, ἐλογεζογο, {λονι, 

[υζ, 
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πιουηΐαϊποι ΘΟΟΠΕΓΥ ΠΕΔΓ [ἋΠ6 
ΞΟΌΓΟΕΚ οὗ της ΕὈΡἤτγαζεβ. 

᾿Αρμήνη, -ης, ἢ. Ηαγπῖεπο, Βατυουτ οὗ 
ϑίπορε {(Ἱ. 371). 

ἁρμοστήςξ, -οὔ, τη. Δῃ ΟΝΠΕΓ επί ὈΥ 
τῆς ϑρατγίδῃϑβ ἴο βοόυϑιῃ Πα ῖγ ἀερεη- 
ἀεποῖεβ, α ρΌυεΥ ΠΟΥ, " Ὠατπιοϑβῖ. (ἄρ- 
μόζω, 1 με ἐπὶ ΟΥ̓ ε7.) 

ἁρπαγῇ, -ἢς, ἢ. 21ππιεγ, δοοίν. 
ἁρπάζω, 1 ςεἶζο, ῥ{μταεῦ, σαΥῪν ΟἹ; 

ἴαϊ. ἁρπάσω, νῬετί. ΡΆ85. ἥρπασμαι. 
“Ἄρπασος, -ου, πι. πε τίνει Ηαγῥαβιι, 

ΡΕΙΠΑΡ5 ἃ Ὀγαποῦ οὗ ἴῃ6 Ατηγεηΐίδη 
Ατἴάχες, ΠΟῪ ἴθ6 Ατρα- ΟΠλ. ΟΣ 
τὴς Τομοτυκ-τδϑὰ, βονίηρ ποσίῃ- 
νεβεννατά ἱπέο ἴῃ6 Εὐχίπε πεδαῦ ἴῃς 
τηοάστη ἴονῃ οὗ Βαΐουμῃ, (ϑ8ε8 
ποΐα ἴο Υ. 277). 

᾿Αρταγέρσηξ, του, πι. Ατγίαρεγϑες, ἃ 
ΒεηεΓΆ] οὗ ῃε Ρεγϑβίδη σύ δίγυ Ψ᾽ ΏΟΠῚ 
Ογγὰς ΚΙΠεά (11. 73). 

᾿Αρταξέρξης, του, πι. Αγίαχεγκχες 1], 
Μμοηοη, ἴδε βοὴ οὗ ἢ ατγίυς [1, 
Νοίδυς : Κίηρ οὗ Ρειβῖα 405--260, 
Β.σ. (Ατγίαχεγχεβ ἴ, ΓΟΗΡΙ ΠηΔΠι8, 

Ρτεοεάςξά Ῥατίυϑ 11.) 
᾿Αρταπάτης, κου, τῇ, Αγίαβαίες, ομε οὗ 

ΟΥὐτιθ᾽ αἰξεπάδηϊς (1. 278). 
Αρτεμις, -ἰδος, ἔ.: (1) δε Οτεεῖ 

Αγίοηιῖς, Βοιηδη Ζίαπα, 5ἰϑδῖεσ οὗ 

ΑΡΟΙ]ο, διπηδὰ τ ἀτγονϑ: (2) 
1τη6 Ερμαβίδῃ «ἀγίοιηγιῖς, δῃὸ Αϑβίαιϊο 
γεηυς. 

ἄρτι, (τἀν...) ἡιξέ ποιυ, ἰαίεῖν. 
ἄρτος, ου, πι. ὀγεαά, α ἰοαῦ, 
᾿Αρύστας, ουὅ, πι. Δ γγείαξς, απ Ατοαᾶ- 

ἀΐαῃ {ὙΠΠ. 207). 
ἀρχαῖος, «α, τον, οἷαί, ατιοϊοτι; ὃ 

ἀρχαῖος, ἐπε εἰάεῦ; τὸ ἀρχαῖον, 
υπιεγῖὶγ. (ἀρχὴ, δερ τιὶρ',) 

ἀρχή, -ῆ5, ἔ. (1) δερεηηίπρ; (2) γαΐθ, 
ἀοπιϊτεοτι, ρουεγτηεί, ῥγουϊηοε. 

ἄρχω, (Ας:.) 1 δοπιπιαπα, (ΜΙάΥ 1 
δερσίη; οἱ ἄρχοντες, ἐμὲ τιϊογβ; ἴαῖ, 
ἄρξω, φετῇ. ἦρχα. 

ἀ-σεβής, -ἔς, πηρΌαΪν, ἱηιῤῥίοιις, (ἀ, 
γιοί, απιὰ σέβομαι, 1 τυογολὲρ.) 

ἀ-σθενέω, 17 αι τυεαΐ, απ δἱεῖ, αρὶ ἰϊ]. 
(ἀ, ποί, δηὰ σθενέξω, 1 απὶ 5: 7079.) 

ΡΟΟΑΒΌΓΑΚΡ. 

᾿Ασία, -α9, ἢ, Αςἰα, οτἵ ταῖμεγ τὴῆ8 
νγεβίεγη ρατί οὗ Αϑία θη Κηόνῃ, 
ἀϊν!άεὰ Ὀν Πε τῖνεγ Ηαϊγυς. 

᾿Ασιδάτης, -ου, π᾿. «4 εἰάαίες, ἃ ῬετΞΐδη 
ΠΟὈ]6 {(ΥΠ|. 510). 

᾿Ασιναῖος, -α, ον, «ἀΞίπεαη, οὐ ὃ6- 
Ἰοηρίηρ ἴο Αξἴπε, ἃ ἕονψῃ ἴῃ 1[,4ςο- 
Πἰὰ Ππεᾶτῖ ΤΔδηλΓΙ5. 

ἄ-σιτος, -ον, τυϊπομέ ζοοά, (ἃ, ποί, 
ἁπὰ σῖτος, 7ροά.) 

ἀσκός, -οὔ, τ. α ἰεαίπεγ-δαρ', α δοίέϊο. 
ἄσμενος, -η, -ον, ῥ᾽ εαΞεά, ρσἱαά, 7ονζεϊ. 
ἀσπάζομαι, 7 τσείσοπιε, εηιόγαοε, ὀϊά 

ατειυεῖ!; ἔαϊ. ἀσπάσομαι. 
ἀσπίς, -ίδος, ἔ, αἴαγρε Ξμὶεϊα, σονετῖησ 

τῃ6 ψΠοῈ θοάν, ([μΔἴ. εἰνῥόμ5.) 
ἀ-σφαλεία, -ας, Ξαγείν (ἀ-σφαλήϑ5). 
ἀ-σφαλήν, -έ5, Ξαΐε, {τς “ποῖ Πἰαθὶε ἴο 

ττρ.᾿ (ἀ, ποί, ἀπά σφάλλω, 1 ἐγὶῤ 
ῃ. 

ἀ-σφαλῶς, εαγεῖν, (Δὰν. οἵ ἀσφαλής.) 
ἄ-τακτος, -ον, τιγ1] οἱ ρ]ἐπιϑα, ἐπι αἰἶδον- 

ἄεν. (ἀ, ποὶ, αὐὰ τάττω, 1 αγγαηρε.) 
ἀ-ταξία, -ας, ἔ, τυατιί 9.7 αἰϊκοϊῥ]ῆπε, 

αἰϑογ θοῦ. 
ἀτάρ, διέ, ποιυευεῦ, (ςοη͵.) ἰηϊτοάαοίην 

ἃ σοττθοϊΐοη οὗ ψηδὲ ας Ὀεξῃ καἱά 
θείοσαε. ([μδξ. αἰ.) 

ἀτμίζω, 1 Ξέδαπι ΟΥ̓ εηιοῖδ. 
βίθαη1.) 

ἀ-τριβήῆς, -ἔς, ππίγοσάεη, |ἴτ, “ποῖ 
τυ θεά,᾽ (ἀ, νοΐ, αῃὰ τρίβω, 1 γε.) 

(ἀτμὸς, 

αὖ, (Δἀν.) αφαΐι; οπ ἐπα σοημίγαῖγ; 
ἢ1ΟΥἐΟυεΥ͂. 

αὖθις, (Δἀν.) αραΐνι. 
αὐλέω, 7 Ρ΄ῇ΄αν οπ ἐπε ἢπμίο, 

ἀβερὴν τ 
αὐλίζομαι, 7 αν ἐπ ἐλ6 σοιγίναγα οἵ 

ἐιθ οῤέη αἰγ, 1 δίνομας. (αὐλὴ, α 
οοτγίγαγα); ἴωαξ. αὐλίσομαι, ρετξ, 
ἠύλισμαι, Ι γα ΡΆ55. ηὐλίσθην. 

αὐλός, «οὔ, α ἤιίε, Παρεοίοί, 
(ἄημι, 1 ὀιοιν) 

αὐξάνω, 7 ἐπογεαξο; ἴαϊ. αὐξήσομαι, 
᾿Ρετῇ, ηὔξηκα. ([.Ὧξ, αμρέο, ἴῃ τγλῃ8- 
1{ἰν 8 5611568.} : 

αὔριον, (Δἀν.) 10- τι οΥγοιῦ. 
αὐτίκα, (Δἄν.) ἐῃμηϑαϊαίεῖν; αὐτίκα 

μάλα, ἱπδίαμεϊν. 

(αὐλὸς, 
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αὐτόθεν, (αἀν.) “)»: {716 5ῤοί. 
αὐτόθι, (αἀν.) ον ἐλ εῤοί. 
αὐτό-ματος, -ἡ, -ον, αοἰϊηρ' ΟἹ ο" 561}, 

ΟΓ ογιϑ᾽ 5. οὐῦλ ἀασοοιη, δῤοπίαπθοι ; 
ἐκ τοῦ αὐτο-μάτου, πιαϊμγαϊῖν. 

αὐτό-μολος, -οὐὔ, π). α΄ (656 Υ 167". 
(αὐτὸς, ο77 ογιο561 7 αὐτιὰ μολεῖν, 2 Δοτ. 
οἵ βλώσκω, 1 ρο.) 

αὐτός, -ἦ, -ό, (τεῆεχ. ργοη.) 97; 
ὁ αὐτὸς (αὑτὸ), ἐλ 5Ξαπῖθ, πθυΐ, τὸ 
αὐτὸ, σοηΐτ. ταὐτόν. 

αὐτοῦ, (4ἀν.) ἐλόγ. 
αὐχήν, -ἔνος, π). πδοῖ, 4150 ἃ πθοὶ οὗ 

ἰανιαἶ, ἰδέ ηηη5. 
ἀφ-αιρέω, (Α-ςἱ.) 7 ἑαζο ατυαν, (Μ|Ιά.) 

1 γεϑομθ; ἴαϊ. -αιρήσω, Ῥετῖ. -ηρηκα, 
2 δου, ἀφ-εῖλον. 

ἀ-φανίζω, 1 σαιτι596 ἰο αἰἰδαῤῥοαῦ, ῥιὲ 
ομὲ οὐ 116 τυαγ. (ἀ, ποί, ἃυιιὰ φαίνω, 
1 ςἤοῖυ.) " 

ἀφ-ελέσθαι, ἀφ -“λόμενοϑ, 2 8οτ, πιὶά, 
ἰηῆη. δηά ρϑτί, οὗ ἀφ- αιρέω. 

ἀφ-ήσω, ἔξ. δοῖ. οἵ ἀφ-ίημι. 
ἀ-φθονία, «ας, ἢ. αδιρπάαηοο, ῥϊοπίν. 

(ἀ-φθονος.) 
ἄςφθονος, -ον, τρργμα οίηρ, ῥ]ορ ει, 

(ἀ, ποί, δῃ!ᾷ φθόνος, ργμαρ6.) 
ἀφ-ίημι, 1 ςεπ ατυαν, αἰἰδη1155, ἰδὲ οὉ. 

(ἀπὸ, ατυαν, δηὰ ἵημι, 1 5656); ἴυῖ. 
ἀφ-ήσω, τ ἃοτ. ἀφ-ῆκα, φετί, ἀφ- 
εἴκα, Ῥετῇ, Ρ855. ἀφ-εῖμαι. 

ἀφ-ικνέομαι, 7 601216 ἰο, αὐγίυθ, τϑαοῖι; 

ως. ἀφείξομαι, ρετῖ, Ρῶ55. ἀφ-ῦγμαι, 
2 ἃοτ. ἀφ-ικόμην. 

ἀφ-ίστημι, (Δοῖ.) 7 ῥμὲ ατυαν, εοί 
αδίάθ; ἴαϊ. ἀπο-στήσω, 1 δοτ. ἀπ- 
ἐστησα, Μί|ά. ἀπὰ ἰηΐγαη5. ἔξηβθ5. οὗ 
Αοΐ, 1 εἑαπα οἵ, Τουοῖί, 2 λοτ. ἀπ- 
έστην, φετῇ. ἀφ-έστηκα. 

ἄ-φρων, -ον, τοϊμομέ ςθγι50, εἰΪγ, (ἀ, 
γιοΐ, ἀτιὰ φρὴν, 567156.) 

᾿Αχαιός, -ά, -ν, Αλαφαι, ἃ παϊϊνε οἱ 
{Π6 ποτ σοδϑὲ οἵ Ρεϊοροπηεσβιϑ, 

ἄχθομαι, 7 αη: αἰοῥὶεατοώ, απ νεχοά; 
ἴυς, ἀχθέσομαι, ρετῇ, ἤχθημαι, 1 Δοτ. 
Ρ8455. ἠχθέσθην. 

Β. 

Βαβυλών, -ὥνος, [. Βαδγίομ, οὐ 1116 
ΕυρὨγαΐθβ, {Π6 σαρί 4] οἵ 1η6 Ῥογϑίδῃ 
ΕΤΏρΡΙΓγα. 

Βαβυλωνία, -ας9, Γ, Βανγϊονιῖα, τΠ6 
ἢαΐ σουπίΓΥ Ὀείννεθη ἢ6 Τίρτί5. δηὰ 
ΕῸΡἨἢταΐεϑ ἴῃ {πεῖν ἰοννεσ σουγβα. 

Βαβυλώνιος, -α, -ον, Βαῤγ]ογιίαϑι. 
βάδην, (4ἀν.) οἰοτυῖν. (βαίνω, 1 ρο.) 
βαδίζω, 1 «τὐαὶξ οἰοιυϊν (ορροβεὰ τῖὸ 

τρέχω, 1 γΩΉ}). 
βαθὺς, - -εἴα, -ὐ, ἄφοῤ. 
βαίνω, 7 ρο, ἀοῤῥαγέ; [αῖ. βήσομαι, 

Ρετῇ, βέβηκα, 2 4οτ. ἔβην. 
βακτηρία, -α5, ἢ. α 5,7. 
βάλλω, 7 ἐάγοιν, πὶ (1 βἔοπαϑὺ ; 

[αϊ. βαλῶ, ρετῇ. βέβληκα, φῬετί. ρ455. 
βέβλημαι, 2 4οτ. ἔβαλον. 

βαρβαρικός, -ἡ, -όν, δαγδαγίανι (4Ρ- 
Ῥ]εὰ το 411] ψῆο ἀϊά ποῖ ϑρεξαῖκ 
Οτεεκ). 

βάρβαρος, -ον, εἰγαηρθ, δαγϑαγίαρ, 
7)ογθίρηε (ποῖ Οἴει). 

βάρέως, (,ἀν.) λραυϊϊν; βαρέως φέρειν 
τι, ἐο ὃ αππογθα αἱ, ἰο ἰαΐθ α ἐλίριο 
1. β, ἀκούειν, ἰο ὧδ απρογθ αἱ 
᾿θαγῖης. 

βάς, 2 Δοτ. ρατί. οἵ βαίνω. 
βασίλε:ἅ, -ας, ἢ, α φιιθοι. 
βασιλείᾶ, -ας, ἔ, ἀίηρ]ν ῥοιυον, 

ἀἰπιρΦοΊ:, βουογθὶρπέν. 
βασίλειος, τον, ΟΓ οἵ δοϊονιρἶιρ' ἰο ἃ 

ἀΐηρ, γοναὶ (βασιλεύς): Βασίλειον 
(δῶμα), α ,ῥαίαεε, δεη, ἰῃ ῥ᾽ αΓαὶ, 

βασιλεύς, -έως, τη. α ἐίτιρ'. 
βασιλεύω, 1 αγι ἐἀϊηρ, 1 γοίρηι; [υἵ, 

βασιλεύσω. 
βάσιμος, -ον, ῥαΞεαδῖ6. (βαίνω, 1ρ6ο. 
᾿έβλήρτς Ρετγῇ, ρᾷ85. οὗ βάλλω. 
βέλος, -ους, π, α τηιἰδοίίο, ἀαγί, αὐτου. 

(βάλλω, 17 ἐζγοιν.) 

βέλτιστος, δεδί, υϑεὰά δ5 βίρει. οἱ 
ἀγαθός ; σοτηρ. βελτίων, δείίεγ,. 

βῆμα, -ατο5, ἢ, α 5͵εῤ, ῥαοθ (-- 30 
1Π6}65).Ψ 

βῆναι, 2 Δογ. ἱπῆη. Δοΐ. ἔτοπὶ βαίνω. 
βία, -ας5, ἢ, Ἴογορ, υἱοίοηοο; βίᾳ, ὃν 

7 ούτε, 
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βιάζομαι, 7 ἴογεε, σοηιῤῥεὶ; ἴαι, βιάσο- 
μαι; νΡετῇ, βεβίασμαι. 

βίαιος, -ον, δῃηὰά -α, -ον, ἠογοϊδίε, 
υἱοϊοηί, (βία, γογε6.) 

Βιθυνοί, «ὧν, πη. ἐλε Βιέμνπίανς, ΤὮτγα- 
οἶδ οοἰοηϊΞςῖα ἴῃ Αςία Μίποσ, Ἐδβὲ οὗ 

τῆς Βοβρογυς (Υ̓1Π|. 162). 
βίος, -ου, π᾿. ἐξ. 
βιοτεύω, 1 ἠΐνε, ρεἰ α ἰἰυδηρ,. 
Βισάνθη, -ης, ἢ. Δίξαπίλο, ἃ ἴονῃ ἴῃ 

ἼΤῆγαοθ οὐ 1ἴῃ6 Ρτχοροηίί5, δἔξεγ- 
νας οδ δὰ ἘΠπδοάσβίυς, νι Πποῆςα ἰΐ5 
τηοάεγη πᾶμηβ Κοάἀοβςίο. [ἴ 15. οὔθ 
οὗ τῆς Ὀεϑὲ μαιθουτϑ οἡ 1ῃ6 πογίμεγῃ 
σοαϑβί οὗ 1η6 ὅε4 οἱ ΝΜίαγπιοτδ. 

βλακεύω, 7 α᾿ι Ξἴαοῖ, ανι ἰα2γ. 
βλάπτω, 2 λειγί, ἱπλγο; ἴαϊ. βλάψω, 

Ρετγί, ρας5. βέβλαμμαι, 1 δοτ. ΡΆ58. 
ἐβλάφθην, 2 δοτ. ρα55. ἐβλάβην. 

βλέπω, 1 ς660, ἰοοῖ, δολοίά; 
βλέψω. 

βληθείην, τ Δοτ. ρ455. ορί. οἵ βάλλω. 
βοάω, 7 Ξλοιιέ; ἴαϊ. βοήσομαι, 1 λοτ. 

ἐβόησα. 
βοή, -ῆς, ἢ, α «ποι, δαξέϊθ ΟΥ̓. 
βοηθέω, Ζ γε ἐο ἐΐπθ γέϑοιιθ, αϑεῖϑδέ; 

υξ. βοηθήσω. 
Βοιώτιος, -α, -ον, Βοεοίίαν, οὐ ᾿πῃδὺϊ- 

ταηΐ οἵ Βοεοῖϊα. 
βόθρος, -ου, πι. α αἰίε]ι, ἱγεποῖι. 
βουλεύω, (Αςξ.) 1 ἀευΐξε α ρίαη, 

(Μι|4.) 1 ἑαλε σοκιτιδοὶ, αεἰϊδεγαίε, 
γεδοῖνθ; ἴαϊ, βουλεύσω. (βουλὴ, 
οοτ561.) 

βου-λιμιάω, 1 Ξε}γ 7γοηι τανέηποτις 

[υΐϊ, 

λιπρεῦ; ἴαϊ. βου-λιμιάσω. (βοῦς, 
αἢ: οἱ, λιμὸς, ἀμρρεγ..) 

βούλομαι, 1 τυΐελ, ἀφεῖγο; ἴαϊ. βουλή- 
σομαι, Ῥετί. βεβούλημαι. 

βοῦς, βοὺς, τι. ἀηὰ ἢ, απ οὐ, δου. 

βραδέως, εἰοιυΐν, τἀν. ἔτοπῃη βραδὺς, 
οἰοιυ. 

βραχύς, -εἴα, «ὖ, ὁβκογί. Οοπρ. βρα- 
χύτεροϑ, Ξιρετ]. βραχύτατος. 

βρέχω, 1 τυεί ; Ῥετί. Ρ455. βέβρεγμαι, 
1 ΔΟΓ, ΡΆ55, ἐβρέχθην. 

βροντῇ, -ῆς, ἔ. ἐληηάεν. 

βρωτός, -ἤ, -όν, εαἰαὐϊο; τὸ βρωτὸν, 
7) οοὐ (νετῦ 84]. οἵ βρώσκω, 1 εαϊ). - τ θΠθΠΠΤΠΠπἷΠσΠΘΠΤΠΠἕΠἕΠἃΠἧ΄σ΄-ΠσΠσ΄Π-Π-Φ0Φ-Φ0Φ0Πᾳ.....Μν..:.....-.-.-.-.-ςςαςἘςς--ς-ς-.--᾽--.  --------ς-ἠ.Ἐ-ς-.ς--ςςἘς-..-.--.----ςἘςς 

ΨΟΟΑΒΌΓΑΚΥ͂. 

Βυζάντιον, -οὐ, πη. ΠνζαριεϊιηΣ οὐν {6 
Βοβρογιιβ (1Π6 πιοάεγη Οοηβίαπεϊπο- 
ΡΙ6), 50 οδὶ]εά αἴϊεσ [15 ἐουηάεσ, ΒγΖᾶϑ 
οὗ Μερδτγδα. 

βῶ, 2 Δοτ. Ξυδ]. ἔγοπι βαίνω. 
βωμός, -οὔ, πι. α γαϊξοα ῥίασο, απ 

αἰίαγ, 

τὸ 

γαλήνη, τἢ5, ἔ. α οαἶηι. 
γάρ, ογ-ε γὲ ἄρα, μενεῖ δὲ τῇς δε- 

δἰ πηΐηρ οὗ ἃ βεηπΐεηςο, ἰἰξ6 1,4ϊ. 
ἐγρἴγι; καὶ “γὰρ, ζοΥ αἰξο, ζοΥ ευειι. 

Γαυλίτης, κου, τὴ. Ο΄απϊΐίος, αὐ εχῖϊα 
ἔτοπι 188 ἰβἰδληά οἵ ϑᾶπιοβ (1, 300). 

γέ, αὐ Ἰοαξί, ἱπαάεφα,, ἐπ ἐγμέλ. 
γεγένημαι, ρετῇ. ἔτοπι γίγνομαι. 
γείτων, -ονος, πι. Δηἀ ἢ, α πεὶσ᾿λδοιι. 
γελάω, 7 ἰαιρὰ; ἴωτ. γελάσομαι, 

λοι. ἐγέλᾶσα. , 
γέλως, -ωτος, ἰαιισλέεγ. 

ἰαπρ}.) 
γελωτο-ποιός, -όν, ῥγοαποῖηρ' ἰατρ λίεν 

α διιἤόοι. (γέλως, ἰατιρ κίεν, ἀνὰ 
,ποιέω, 1 πιαζε.) 

γένος, τους, ἢ. δίιγέμ, γασθ, αἰθϑσεη, 
οἰβῥγίησ, (γίγνομαι, 1 απὶ δογ.) 

γύρρον, ου, ἢ. α τυϊολεν' Ξμίοὶα (ςονετεά 
ν᾿ ἢ οχῃϊάς). 

γέρων, -οντος, πι. απ οἷα για. 
γεύω, (ἀς:.) 1 ρίυε 1ο ἰαξίε; 

1 ἰαΞίε; ἴαϊ. γεύσομαι. 
γέφῦρα, -ας, ἔ, α ὑγίάρ. 
γεώδης, -ἐ5, ἐαγεἠ-ἰλο, φαγίθν. (γῆ, 

εαγίλι, δηὰ εἶδος, γογηι.} 
γῆ; γῆ, ἴ. ἐο φαγί, Ἰαπαὶ, σοτιρνν. 
γίγνομαι, 1 σοη16 ἱπίο δεῖν᾽, ατὶ δΟΥΉ, 

δεοοηιθ; ἴαϊ. γενήσομαι, Ρετί. γε- 
γένημαι, 2 Δοῖ. ἐγενόμην, 2 ρετῖ. 
γέγονα. γενέσθαι, ἰο ῥγουξ οὔῖδ- 
85εἰ ὉΥ δςΐ (ἴο ΡῈ ἀϊξεϊηρυϊδῃεὰ [τῸΠὶ 
εἶναι, ἰο δε). 

γιγνώσκω, 7 ρεἰ α ἀποιυϊοαρὁ οἵ, ἰθαγΉ, 
7ιάρε; ἴαϊ. γνῴσομαι, ρετῖ. ἔγνωκα, 
2 ἍΟΓ. ἔγνων. 

Γλοῦς., -οὔῦ, π).. Οἰῆς, ἴτε ςοὴ οἴ 
Ταπὶος ; ἢ δοσοιηραηϊεά Ογτυβ, δὰ 
τἤφῃ Ἰοϊμεά Ατίδχεγχεβ (1. 11}. 

γνούς, 2 Δοτ, ρατῖ, οἵ γιγνώσκω. 

(γελάω, 1 

(Μιὰ) 
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γνώμη, -η5, ἴ. )μαρη θη, 56η156, Οὐ ηιίονι, 
τη θη έτ07ι. 

γνώσομαι, [υΐυτα οἵ γιγνώσκω. 
Τογγύλος, -ου, πι. Οονργιις, ἃ Εὺπ- 

Ὀοεδδη ἔτοπὶ Ετοίτία, πο. Παὰ ὕεοη 
ΡΓαβεηΐε δ ἢ Ῥογραηλιβ Ὀγ ΧΟΓΧΟ5 
(ΤΙ, ρΡορ). 

γονεύς, -έως, α γαί]ιεν. 
γονεῖς, ῥαγε)είς, 

γράφω, 17 τυγίο; ας. γράψω, ρετῇ, 
γέγραφα, Ῥετί. ρᾶ55. γέγραμμαι. 

γυμνάζω, 1 ἐγαΐν, ἐκογοῖδο, ῥγαοίΐδ; 
[ξ. γυμνάσω. 

γυμνής, -ἢτοϑ, τη. α 1ἰρ}ιι-αγηιοα 7οοί- 
Ξοἰαἴοῦ, 

Τυμνίας, Ονηιριῖας, τῃ6. οἤϊεῖ οἷν οἵ 
1η6. ϑοντῃιηΐ, ργορδῦϊν Ὀεΐνγεεη {ΠῈ 
πιουηϊαίης νγεϑὲ οἵ 1π60 Τδοςπὶ (Υ͂. 
28). 

γυμνικός, -, -όν, ο΄ η1α5 δ. 
γυμνός, -ή, -ὄν, παλεΐϊ, 1ἰρλεῖν οἱαά. 
γυνή, γυναικός, ἔ. α τυοπανι, τυΐζο ; 

γος. γύναι, ἀδΐῖ, Ρ]. γυναιξί. 

Ἂι: 

δακρύω, 7 τυθεῤ ; ἔτ. δακρύσω. (δάκρυ, 
α ἐδαγ.) 

δάκτυλος, -ου, Πη). α ἥηρον, δάκτυλος 
τοῦ ποδὸς, α ίορ. 

δαπανάω, 1 ςῤε»εἰ, τυαϑξίθ; [αυΐϊ. δαπα- 
νήσω. (δαπάνη, δκῥει56.) 

δαρεικός, «οὔ, τη. α Ταγίο, ἷἴ.6. ἃ 
Ῥεγβίδῃ ροϊὰ οοΐῃ ἢτβθέ οοϊπεά Ὁγ 
Πλατίυ5, ἰπ ναΐὰθ αδουέξ 165. Οοἱης 
8416 οἴξηῃ οδἱεά δίϊοσ γυ]οσθ, 845 
“Ναροΐβοη, “Τνουΐς ἀἶ τ, “Ξονε- 
τεῖρῃ, 

Δαρεῖος, -ου, ὁ, Ταγίμς 11, Νοίδυς, 
Κίηρ οἵ Ῥεῖβία 422 -- 405, Β. 6. 
(θαγίὰς 1, Ἡγβίαβθρεβ, ρτεσεάεά 
Χεγχεβ, ἀπά βεπέ {πΠῸ6 ἐχρεάϊτοη ἴο 

Μαγαίῃοη. Ῥαγίις ΠΠ|, Ὁοάἀοπιδηημ5, 
5 ἀείεαίεά Ὀγ ΑἸἰεχαπάεσγ [ῃε 
τοδί.) 

δασύς, -εἴα, «ὐ, ἐμίοῦ, παΐγγ, γομρΊι, 
διιδἢν. 

δέ, διέ (απιενγετίηρ το μέν) ; απ (οοη- 
ῃθοίϊηρ ἴνο οἶδιιβε8), ποῖὐ (οοη- 
τιηυΐηρ ἃ Παγγαῖϊν 6). 

Ιπη ῥίαγαὶ οἱ 
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δέδεμαι, ρΡετῖ, ρᾶ55. οὗ δέω, 7 ὑἱνε. 
δεδιώς, 2 ρει, ρατί. οἵ δείδω. 
δέδογμαι, Ρετί. Ρ..55. οἵ δοκέω. 
δέδοικα, ρετῖ. δεῖ, οἵ δείδω. 
δέδομαι, ροτῇ, ρ455. οἵἉ δίδωμι. 
δεδράμηκα, ρετῖ, τοί. ψ| Ρτοδ, 

τρέχω. 
δέῃ, Ξυδ)]υηςεῖνε οὗἉ δεῖ, 
δεῖ, (ἰπ]ρεῖ5.) 2 ἐς τιδοθββαῦν, (ἢ 

δ6ῃ,) ἐμοῦ ἷς προ οὔ; ἴυϊ. δεήσει. 
(τὸ δέον, τιδοδεεϊν.) 

δείδω, 7 χεαν; ἴ[αϊ. δείσομαι. 1 δοτ. 
ἔδεισα, φῬετί, δέδοικα, 2 ρΡετῇ, δέδια. 
δέδοικα μὴ, 1 χεαγ πὸ τυῖ!!, δέδοικα 
μὴ οὐ, 1 εαν' ἢ τυονιἸ. 

δείκνυμι, 1 5λοῖυ, οπρ᾽αΐη; ας, δείξω, 
Ρετγῇ, ρᾳ55. δέδειγμαι. 

δείλη, -η5, [. Ζι6 ποίεε ῥαγί 97 ἐἶι6 (αν, 
ἐμ αὔίεγποοιι. 

δειλός, -ἦ, -όν, 7εαγμὶ, δοισαγαϊν. 
(δέος, ,εαγ.) 

δεινός, -ἤ, -όν, ἱπιδῥίγίιρ ἤξαν, ἰογγὶδ]ε, 
ἀγεαάζιϊ. δεινὸς λέγειν, οἰονεῖ αἱ 
ϑῤθαζίηρ', α οἰδυοῦ ϑῤθαζοῦ. 

δεινῶς, Δάν. οὗἉ δεινὸς, ἐογγίδιν. δεινῶς 
ἔχειν, ἐο δ6 ἔνι εἰγαὶί5. (δέος, ἤξαγ.) 

δεῖξαι, 1 Δοτ. ἱπῆιι. Δοΐῖ. ἔτοπι δείκνυμι. 
δειπνέω, 7 ἑαζε (Ἰϊϑι7167 Οὐ δ ῥεῦ; ἴυϊ. 

δειπνήσω. 
δεῖπνον, -οὐ, ἢ. αἰἰγιη167, δμῤῥοῦ (ΤΠ 6 

οἢϊεξ π1ε8] οἵ {πε ἀ4γ). 
δέκα, ἐθγη (1Ἰπά66].}. (1,4ξ. ἀδοθ᾽1.) 
Δελφοί, -ὧν, πι. Τοϊῤἧὶ ἴῃ ῬΠοοΐδ, 

οαἰεργαΐεα ἔοσ 115 ογδοὶς (ΙΝ, 16). 
δένδρον, -ουὅ, ἢ. α 766, 
δεξιός, -ά, -όν, ον ἐπ γἱο)έ καπὰ (1,Αἱ. 

ἡεκίεγ). ἡ δεξιὰ (χεὶρ), ἐκ6 τῖρ!λὲ 
λαπά. δεξιὰν δοῦναι οτ λαβεῖν, ἰο 
ϑἷυθ οἵ ἰαζο ρΙ 6465. 

Δέξιππος, -οὐ, Π.. 7) οκίῤῥιι5, 4 ϑρατίδῃ, 
ΨηΟ ροῖ 1ῃ6 Οτεεκο πο ἱγοῦθ]α 
ΜΠ ΟἸδαπάεγ (ὙΠ, 244). 

δέοι, ορί. οὗ δεῖ, 
δέομαι, 7 π664,, τυαγιΐ, αϑξ; ἔυξ, δεήσο- 

μαι (ΜΠ σεη.). 
δέρμα, -ατος, ῃ. α 8}, πιἰάο. (δέρω 

1}α».) 
δεσμόϑ, -οὔ, πὶ. α δον,  είίογ, (δέω 

1 ὑἱιά.) 
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δεῦρο, (εἀν.) λέλεῦ, 
δεύτερος, -α, -ον, Ξεσοηά. 
δέχομαι, 7 γεοεῖνε, ἀεοεῤί; 

μαι, φῬετί. δέδεγμαι. 
δέω, 7 δὶπα, ζαϑίενε; ἴυξ. δήσω, Ῥετῇ. 

δέδεκα, φετί, Ρᾶ55. δέδεμαι, 1 δΔ0Γ. 
Ρά55. ἐδέθην. 

δέω, 1 πεέεά, τυατιί, γεχιιοϑί ; ζαϊ. δεήσω. 
(ΟΡ. δεῖ «πὰ δέομαι.) 

δή, ἐγεῖν, ἀϑϑιγεαϊν ; τί δὴ, τοῖν ἐκδη ἢ 
Οἴεῃ ἐπιρἢβίβες ἃ ψοτά, ἃ5 ἐνταῦθα 
δὴ, αὐ ἐμὶς πιοηιοηί, (1,41. ἐμτῃ 
αἰεγιι7.) ᾿ 

δῆλος, -7, τον, εἷσαν", σεγίαϊη, ουϊα ει. 
δηλόω, 7 παῖε εἶδαν, βϑοῖυ, ῥοΐπὲ οἱΐ, 

αδοίαγε; ἴαϊ. δηλώσω, ρΡετῖ. δεδή- 
λωκα. (δῆλος, οἶδαγ.) 

δημαγωγέω, 1 ἰφεαὰ ἐκε ῥέοῤΙε, αὮ 
2οῤπμῖαγν τὐὴκ ἴοι Δοςυ5.). (δῆμος, 
ἐμ6 ῥεοῤῖε, αῃὰ ἄγω, 1 1εαά.) 

δημόσιοξβ, -α, -ον, δείοηρίηβ ἰο ἐλ 
έορῖο, ῥμδιῖς. τὰ δημόσια, ῥεδϊϊε 
ῥγοβεγίν. 

δήπου, (4ἀν.) οΥ σοι, ἀοιιδέϊε55. 
διά, Ῥτερ. ΨΠΠ βεη. δηὰ δος, Ι. ψ τῇ 

δεῃ. ἱ. οὗ ρΡίαςς, ῬῃΤΟΌρΡΕ ; ̓ἱ. οὗ 
τἴπη6, ἑὰγοιρῆ, ἀμγὶηρ', α5 διὰ νυκτὸϑ, 
αιιγίπρ πῖρπέ; ἰἰ, "δ τῆς ἰηεῖτω- 
πχεηξ, ὃν 1πεαπϑ οὐ. 11. ψἱ ἢ δοοῦβ, 
δεραμδε οἵ, οἵε αδσοοιινιί οἵ, 45 διὰ τὶ, 
τυλιν ἢ τ. “οἢ δοσουπΐ οὗ ὙΠαΣ 7᾽ 
[Ονς. διὰ σοῦ, “Ὀγ γουτ τπεαρις,᾿ διὰ 
σὲ, "ἴοτ γουτ Ξαζ6.] [η ΟοπιροΞί το, 
ἐπγοιρᾷ, ἐπογοιβλεὶν, βεραγαίεῖν (1, Αι. 
(ϊ5-) Ἂ5 δια-τίθημι, “1 ΡΙδοα βεραγ- 
αἰεἶνγ, ἴ.6. “αἴξροβε᾿ (1,1. ἀϊ5- Ροηο); 
ἀργός, 45 ἴῃ δια-βαίνω. 

δια-βαίνω, 7 ρῸ παγομρῆ, ΟΥΟΣο; τυαὶξ 
αδομὲ; ζαϊ, “-βήσομαι, Ρετί, -βέβηκα, 
2 ἃοτ. δι-έβην. 

δια-βάλλω, 11. 1 ἑλγοιυ ΟΥ ΣαΥΤν Οὐ; 
(μιείαρβοσίοδ!!υ) 1 ἐδαῦ ἐπι ῥίξοας ἃ 
Δ᾽ 5 ΟΠαγαδοΐοσ, ἱ. 6. βἰαπάεγ. 

διά-βασις, -εως, ἢ. α βοϊηρ' Οὐ, 
ῥάαξϑαρε, ξογαὰ (οὗ ἃ τῖνετ). 

δια-βατέος, ἐλαί πιμδέ δ εγοξϑεά. 
δια-βατέον ἐστὶ, τῦὸ Ἠϊιδί ΠΥΌΞ5. 

δια-βατός, -ἤ, -όν, ἐπαί σα δὲ ογοΞξεά, 
2αςεαδίο (ν ετθαὶ δα]. οἵ δια- βαίνω). 

(δύο, πυο.) 
ἔἕαξ, δέξο- 

.--.τῸ-.....ι..΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄  Ῥ ῬῬα. 

ΟΟΑΒυΓΑΚΨΥ. 

δια-βιβάξω, 1 φαγην οὐεῖ,, ΓαΥΤῪ ἀογΌ 8; 
ἔαξ. -βιβάσω. 

δι-αγγέλλω, 1 Ξεπα α Ἠϊ655α ΡῈ, ἐμ ΟΥῊ1; 
ίαξ, δι-αγγελῶ, ρΡετῖ, δι-ήἤγγελκα, 
Ι Δ0Γ. δι-ἡγγειλα. 

δι-αγκυλόω, 1 λοϊά {διε 7αυεῖῖτι ὃν ἐὲδ 
ἐποπρ' τεδὰγ ἰο βὅῃοοῖ. (διὰ, διά 
ἀγκύλῃ, ἐι6 ἱποπρ' οἵ ἃ Ἰανεϊϊη.) 

δι-άγω, (1) Ζ σα ἀογοθ5; (2) βῥαϑ5, 
δῤεπά (ΤΥ Ππ{π}; ἔα. δι-ἄξα, Ρετί. 
ΡᾶΞ8. -ἤγμαι. 

δια-δίδωμι, 7 ρἴυε γγονι παπᾶ ἰο παπά, 
αἱςιγι δίς; ἴαϊ, -δώσω. 

διά-δοχος, -οὐ, π|. δηά ἢ, ἐαλίπρ 
αποίλεγ5 ῥίασο, α ϑμοεϑϑοῦ. (διὰ, 
αῃὰ δέχομαι, γερεῖνε.. 

διά-κειμαι, 1 αη ἔτι α σεγίαϊηε Ξἰαΐθ, (111 
αἰξῥοδεα. φιλικῷς διακεῖσθαι, ἰο δὲ 
ἡ Πεμαϊν αἰἰοῥοϑο (τεραβ8. οὗ δια- 
τίθημι, 1 ἐς βοΞε). 

δια-κελεύομαι, 17 ὀχλογί, εησοιαΡΈ, 
ἐἤεεῦ οὔ; ἕυξ. -κελεύσομαι. 

δια-κλάω, 7 ὀγεαῖς ἐπι ῥίοοες; ἱπιρετῇ, 
«έκλων, 1 οι. -ἐκλᾶσα. 

δια-κόπτω, 7] εμέ ἐκγοιρῖ; ἴαξ. -κόψω. 
δια-κόσιοι, «αἱ, -α, ἔσο κωπαάγεά. 
δια-λαγχάνω, 1 αϊνϊάρ ὃν ἰοί; [αΐϊ. 

-λήξομαι, 2 Δοτ. διτέλαχον. 
δια-λέγω (Αςξ.), Ζ ῥίοξ οἱ, (Μι|Ιά.) 

1 αἰϊδοοιγδε, σοηυεῦϑο (τ ἀαΐ,); 
ἔυξ. «λέξομαι. 

δι-ταμ-περέςξ, (4ἀν.) ἐὐγοιρὴ απὰ 
ἐλγομρ, τίρλὲ ἐμπγοιρᾷ. (διὰ, ἀνὰ, 
απὰ πείρω, 1 ῥίεγεε.) 

δια-νοέομαι, 1 ἐκπὶπὰ οὐεῖ", ἑμιίθηιαῖ, βε7- 
256 ; ξαΐ. -γοήσομαι, Ρετί. -γενόημαι, 
Ι Δοζ. ρᾷ55. δι-ενοήθην. (διὰ, τὐά 
νοῦς, ἐπ τεϊτα.) 

διάννουα, -α9, ἔ. ἐποιολί, ῥμγῥοσο, ἰη- 
ἐεγιέζοτι. 

δια-πλέω, 7 Ξαἱϊ οὐυεῦ, Ξαἱ ἀογοςδ ; [αϊ. 
-“πλεύσομαι, Ῥετῖ, Ρ455. -πέπλευ- 
σμαι. 

δια-πορεύω, (Δεῖ) 1 (αΥΤν οΟΥὐΕΐ, 
(Μ|ά.) 1255 αογο55, τπαγοῖ ἐπ γ Ηρ. 

δια-πράττω, (Αςι.) 1. ἀεροιρίελι, 
(Μιά.) 2 διριϊαίε, τιαπασε, πέρο- 
ἐϊαίε; ἴαϊ. -πράξω, Ῥετῖ. Ρλ55. -πέ" 

πραγμαι. 
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δι-αρπάζω, 7 ἐγ ἐπ ῥίδοος, ϑροϊϊ, 
διίμμάθν; ἴαϊ,. -αρπάσω, γετί. ΡΆ55. 
τἥρπασμαι. 

δια-ρρίπτω, 1 ἐδιγοιν αδοιί, ἐοαξίον". 
διά-ρριψις, -εως, ἔ, α Ξοαέίογίηρ' αδομί, 
δια-σημαίνω, 1 ῥοΐγιέ ομΐ, ἱπαϊσαίε; 

[υϊ. -σημᾶνῶ, 1 δοτ. δι-εσήμηνα. 
δια-σκηνέω, ((τΔη5.) 1 2ῖίασε ἐπ 86- 

ῥαγαίθ ἰδηιέ5, (ἸῃΊΓΔη5.) 1 Θησα 
δοῤῥαγαίεϊγ, 

δια-σπάω, 7 ἐδαγ αϑιμηαθγ, βοαίογ ; 
[υϊ. -σπᾶσομαι. 

δια-σπείρω, 1 ςοαίίον αδοιτιί, ας ῥέε; 
[υξ. -σπερῶ, 2 Δοτ. ρ455. δι-εσπάρην. 

δια-σφενδονάω, (Δ-ςΐ.) 1 ξΞοαίεγ ας ὃν 
α εἰσιρ, (Ῥ455.) 1 Νἶν ἐτι ῥίδοεδ, ἃ5 1 
Ὠυτ]εἀ ἔτοπὶ ἃ 9ἰηρ. (σφενδόνη, α 
δἰἴηιρ’.) 

διά-σχοιμι, 2 Δοτ. ορί. ἴοπι δι-έχω. 
διά-σχω, 2 Δοτ. 5]. ἔτοπι δι-έχω. 
δια-σώζω, 7 ῤγέδεγυε ἰο {δ ὁπα, (διὰ, 

ἐϊιγομο μομέ, αηὰ σώζω, 1 ῥγεθρογυθ.) 
δια-τίθημι, (Αο:.) 1 ίασο Ξοῥαγαίεῖν, 

αγγαηρα ἐπ οΥον ; (Μὶά.) 1 αἰδῥοϑθ 
οΓ; ἴαξ. -θήσω. 

δια-τρίβω, 1 τυδαῦ ατυαν, ϑῤοηα!, τυαϑίθ 
[χρόνον], (1,Αῖ. ἐθηιῥιιδ ἐεδγογ ΟῚ); 
οῖαν; ἴαϊ, -τρίψω, 2 ἀοτ. Ρ455. διε- 
τρίβην. 

δια-φανῶς, (αἀν.) παγιίγεείϊν, ῥϊαίηϊν. 
(διὰ, ἐλγομρλ, απὰ φαίνω, 1 8λοιυ.) 

δια-φέρω, (1) σαΥ οὐδγ; (2) ἱπίτδῃϑβ. 
1 αὐ ἥοηι, οκοοῖ; (ἰπλρεῖϑβ.) 
διαφέρει, ἐλπέγε ἴΣ α αἰζεγειοο; 
(Μι4.) 1 φμαγγοὶ αδομέ (ἀμφί 
τινοϑῪ); ἴαξ. διτοίσω, 2 Δοτ. δι-ήν εγ- 
κον. 

δια-φεύγω, 1 3ε6 ἐπγοιρ, δϑσσαῤθ 578 
ατυαν ; ἴαξ. -φεύξομαι. 

δια-φθείρωυ, 17 αἰεείγον, ἀϊ; [αϊ. 
-φθερῶ, φετῖ. Ρ455. δι-έφθαρμαι. 

διδάξω, [ιϊ. δΔοῖ. οὗ διδάσκω. 
᾿ διδάσκαλος, -οὐ, τη. α ἐδαο]ιο7,, η1α5- 

ἐεγ. 
διδάσκω, 17 ἐεαοΐι, ἐμ) ΟΥ̓ πὶ, δλοιῖν; Γαΐ, 

διδάξω, Ῥετί. δεδίδαχα, 1 Δλοτ. Ρ455. 
ἐδιδάχθην. 

διδόναι. ῥτο5. ἰπῆη. ἔτοηι δίδωμι. 
δίδωμι, 1 ρσίνο, Οὔ ; ἴαῖ, δώσω, ρετί, 
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δέδωκα, Ῥετῇ, Ρα55. δέδομαι, 1 ΔΟΓ. 
ἔδωκα (2 τοτ. ἴῃ Ρΐυτα!, ἔδομεν, 
ἔδοτε, ἔδοσαν), 2 ἅοτ. τηϊά, ἐδό- 
μην. 

δι-έκλων, ἱπηροτγῇ, ἱπάϊο, οὗ δια-κλάω. 
δι-ελαύνω, 1 ἀγίνε ἐλγοιρ], οπαγρέ 

ἐκγομρῖ ; [αῖϊ. -ελάσω οἵ -ελῶ. 
δι-τέρχομαι, 1 ρῸ ΟΥΙ ῥᾷ85ς ἐψγοηρ}; 

2 Δ0τ. δι-ῆλθον. 
δι-έφθαρμαι, ρετῖ, ρ455. οὗ δια-φθείρω. 
δι-τέχω, 1 αἰνίάε; (ἰπίταης.) 1 αηὶ 

βϑῥαγαίε(, απὶ ἰδέα; ας. δι-έξω οτ 
δια-σχήσω, 2 δοτ. δί-εσχον. 

δι-ηγέομαι, 7 σοὁ ἐπγομρὶ, α 5(οΥν, 
γπιαγγαίθ; ἴαϊ. -ηγήσομαι. 

δι-ηγκυλωμένος, ρετγῖ, ρατί. οἱ δι- 
αγκυλόω. 

δι-ίστημι, (Αο:.) 1 αἰυΐάε, (Μίά. ἀπά 
ἰηςγαῃδι εἶνε ἴθηϑε5 οἵ Αοί.) 1 βἑαϑμά 
αῤαγέΐ ἴαϊ, δια-στήσω, 2 δοῖ. δι- 

. ἔστην. 
δίκαιος, -α, τον, 7μδί, γ)αὶγ. (δίκη, 

7μδίϊο6.) ; 
δικαίως, (ἀν. }εδέϊν, αϊγῖγ, γἱρ εν. 
δίκη, της, ἔ, )μδέϊοθ, τίρ, αἰθο ῥεπαϊέν. 

δίκην λαβεῖν, οτ ἐπιθεῖναι, ἐο 17] 1ο 
}ιιεϊοηπογιὶ, (1μτ. ῥοθπαβ 5ΜἼΉΏΘΓΕ 1) 
δίκην δοῦναι, οτ ἔχειν, 0 5167 
ῥπηῖϊδλμηιοηὲ (1,αι. ῥοόπας ἀαγ 6). 

δινέω, 1 εὐμίγὶ γομπά, (δίνη, α τυλίγ]. 
διτορύττω, 1 αἱρ ἐϊγομρῖ, ὄγεαξ 

ἐμγοιρῖ; [αϊ. -ορύξω, φετῖ. ΡΔ455. 
-ορώρυγμαι, φῥΙυρέ. -ωρωρύγμην. 

δίς, (αἀν.) ἐτυΐοοΘ. (1,41. δἰ5.) 
δις-χίλιοι, -αι, -α, ὐο ἐποιεαρά. 
διφθέρα, -ας, ἔ. α ῥγεῤαγε λΐάε, 

ἰφαί με δαρ', τυαϊϊεί. 
δίφρος, -οὐ, πη. ΡΓΟΡΕΙΥ 6 7οοίδοαγά 

οὗ 4 ννδι-οπαγίοί, ἤφῆσθ α ολμαγίοί, 
δεαὶ οἵ ἃ οδατῖὶοῖ, ἀπά βεηεγα! γ ἃ 
δ6αέ. 

δίχα, (ἄν.) ἐπ ἕυο ῥαγί5, αραγί ; ποιεῖν 
δίχα, ἰο αἰυϊάο. 

διώκω, 1 ῥηῦϑμθ; ἴαϊ. διώξω. 
δόγμα, -ατοξς, ἢ. α Τεδοίμέϊογι, αδοΥ66. 
δοίην, 2 8Δ0τ. ορΐ. Δεῖ. οὗ δίδωμι. 
δοκέω, 7 “λίπ; (Ἰῃίταηβ.) 1 5εε1)1, 

(ἰπηρεῖ5.) δοκεῖ μοι, ἐξ 566715 ΡΌΟΑ 0 
2,6; τὰ δεδογμένα, τεξοϊμίίονδ; 
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ἔδοξε ταῦτα, ἐδι6ε6 ἐ)ιῖγιρ5. τεῦ ἐ6- 
εἰαεα ; ἴαϊ. δόξω, τ 4ον. ἔδοξα, Ρετῇ. 
Ρᾶ55. δέδογμαι. 

δόλος, -ου, πὶ. ΟΥ̓ΑΊ, ἰγὶοῖ, ἀεοοὶ!. (1,Αῖ. 
4οἷτι5.) 

δόμενος, 2 δΔοΙ, πιῖά, ρατεϊοῖὶρὶς οὗ 
δίδωμι. 

δόξα, -η5. ἔ. (1) οῤῥνιϊογε ; (2) γεγιοτύε, 
ρίογν (δοκέω). 

δόξω, ζυΐυτα οὗ δοκέω. 
δορκάς, -άδος, ἢ, α ραζεῖϊε, 50 οἰ] 

ἴτοπι ἰΐ5 ὈΓΙρἢξ εγε5, ἔγοπὶ δέρκομαι, 
1 966. 

δόρυ, -ατοϑ, πῃ. α 5ῤεαγ, Ἰαγιοθ. 
δορυ-φόρος, -ουὐ, πι|. α 5ῤεαγ-)ηα):; 

Ρίωγ. δοάγ-ρμαγάθ. (δόρυ, α 5ῤεαῦ, 
αηὰ φέρω, 1 δεαγ.) 

δός, 2 Δοτ. ἱπιρεταῖϊνε οἵ δίδωμι. 
δόσθαι, 2 Δοτ. ἰηῇη. πιῖά, οὗ δίδωμι. 
δοῦλος, -ου, π|. α εἰαυθ. 
δοῦναι, 2 ΔοΓ. ἰηῆη. δοΐ. οὗ δίδωμι. 
δούς, 2 Δοτ. ρατίϊορ!ε οὗ δίδωμι. 
Δρακόντιος, -οὐ, πι|. γασογιίζι5, ἃ 

ϑρατγίδῃη, ργεβίάεηε οὗ 1Π6 ρᾷπιεβ δῖ 
ΤταρεζΖυς (Υ, 328). 

δραμεῖν, δραμών, 2 4οτ. ἰηξ, Δηἀ ρατί. 
ὙΠ ρῥτεβ. τρέχω. 

δραμοῦμαι, ἔαυξ. ννῖτἢ ῥγεβ. τρέχω. 
δρέπανον, -ου, ἢ. α 50γέϊ6. (δρέπω, 

1 ῥΙ᾽με.) 

Δρῖλαι, -ὧν, τη. ἐἶι6 Ὠγίϊαο, ἃ Ῥεβορὶς 
ἴῃ Ροῃέΐμ8, ΠεᾶΓ ΤΤΆΡΕΖυβ. 

δρόμοξ, -οὐ, Πη. ἃ γΩΟ6, γμγι7ι17ι 9; φιῖοῖ 
2αοε, 45 ἴῃ δρόμῳ θεῖν, ἰο γι Καί. 
(ἔτδραμτον 2 Δοτ. Ψ ΠΏ ρτεβ. τρέ- 
χω, 1 γε ι.) 

δύναμαι, 1 λμαῦυό ῥοτυεῦ,, αγηὶ αὖἷε, σαν; 
(αῖ, δυνήσομαι, ἱτηρετῇ, ἐδυνάμην, 
(2 ρεῖϑβ. ἐδύνω,) αἰΞο ἠδυνάμην. 

δύναμις, -εως, ξ. (1) 2οτυοῦ,, πιεαϑιδ; (2) 
α ὕῶγοε, ἱ. 6. ἐγοοῤβ. ([μαΐ. σοῤῖαε.) 

δυνατός, -ἤ, -όν, ῥοισεγζμϊ. (δύναμαι, 
1 αηι αδῖ6.) 

δυνήσομαι, ἴυξ, οἵ δύναμαι. 
δύνω, 1 5ἐγιλ, 5εὲ (οἵ τῆς 50}; [αΐ. 

δύσομαι, 2 Δοτ. ἔδυν. 
δύο, δυοῖν, σο. (1,Αἴ. ἀπο.) 
δυσμή, -ς, ἢ. α εἰνιλίηρ, ϑοίἐζηρ'. 

(δύνω, 1 εἰ.) 

ΡΟΟΑΒΌΓΑΒΨ. 

δυσ-πάρ-ιτος, τον, λαγὰ ἰο [α55. (δυϑ- 
λαγά, απιὰ πάρ-ειμι, 1 }α55.) 

δύσ-πορος, τον, παγά ἰο βα55. 
λαγα, αῃὰ πόρας, α ῥαΞεΐπρ'.) 

δύσ-χρηστος, τον, παγα ἰο τι56, τι5δτ 
ἰ655, ετιϑογυϊοοαῦϊθ, (δυδ-, παγα, αὐτιὰ 
χράομαι, 1 τι56.} 

δύω, 17 δατι56 0 οί; ἴαϊ, δύσω; 
(ΜΙά. δηά ἱπέγδῃβ. ἔξηβε5) 17) ϑἱγιᾷ, 
δεῖ; 2 801. ἔδυν. 

δῶ, 2 Δοζ. 500]. δςοΐ. οἵ δίδωμι. 
δώδεκα, Ζευεῖυε. 
δωρέομαι, 7 γεδεγιέ τυἱεἶι; ἴαῖ, δωρή- 

σομαι. (δῶρον, α σἱ71.) 
δῶρον, -ου, π. α ρἐ, ῥγεδοεί, (δίδωμι, 

1 ρἵυε.) 
δώσω, [υἴυτε οἵ δίδωμι. 

(δυϑ-, 

Ε,. 

ἕ, ρεη. οὗ, ἀδί. οἷ, (1,4. 86, 5μΐ, εἰδῇ 
κὶπιδο δ, θὰ ἀβϑὰ 45 ρευβοηδ] Ργοηοιμ), 
κῖηι. 

ἐάν, (εἰ, ἂν) ἐγ ευόνι, ἱ7 (αἸνναγς ἴαϊκος 
50].). 

ἐᾶν, ῥτεβ. ἰηῇ. οἵ ἐάω. 
ἑαυτόν, -ἡν, -ό, πὶηιδοῖ, κενοῦ, ἐέδ οὶ, 
ἐάω, 1 ἰοἱ, ῥεγηιέ, ἰεαυθ αἴοτιθ; ζαῖ, 

ἐάσω, τ ἀοτ. εἴασα. 
ἔ-βαλον, 2 Δοτ. οὗ βάλλω. 
ἑβδομήκοντα, Ξευενιέν. 
ἔ-βην, 2 Δοτ. οἵ βαίνω. 
ἐ-βλήθην, 1 λοτ. ρα55. οὗ βάλλω. 
ἐ-βουλιμίασα, 1 λοτ. ἃςεῖ. οἵ βουλι- 

μιάω. 
ἐ-βόων, ἱηρᾷ. ἰηά. οὗ βοάω. 
ἐγγύς, (τἀν.) πιδαγ, ἘδαΥν ; ΘΟΙΏΡΑΓ, 

ἐγγύτερον ἀῃιὰ ἐγγυτέρω; 5υρεῖῖ. 
ἐγγύτατα «πὰ ἔγγυτάτω. 

ἐ-γέλων, ἱπιρί. ἰηά. οὗ γελάω. 
ἐ-γενόμην, 2 Δοτ. οἵ γίγνομαι 
ἐγ-καλέω, 7 εαἱὶ ἔτι; (νι ἀε.) ὑγένρ' 

α μαῦρα αραϊΐηδί; ἴαϊ, «καλέσω. 
(ἐν, «πὰ καλέω, 1 εαἱ].) 

ἔγ-κειμαι. 1 16 ἵπ, απὶ ῥίασοα ἱπ; 
[ιξ. -κείσομαι. ἱ 

ἐγ-κέφαλος, -ον, τοί ἐδ6 πεαά, 96. 
μυελὸς, ἐλ ῥέ(ι οἵ τὴς ρα]πι. 

ἔ-γνων, 2 δΔοῖ. οὗ γιγνώσκω. 



ΟΟΑΒΌΙΪΑΚΥ. 

ἐγώ, ρετϑβ. ὑσογ. 7, “  βθπενογ ἰπβογίθά, 
ἴε 5. δπηρματῖίο, 7 71 5)5617 (45 ορροββά 
ἴο 50ΠΊ6 οπ6 ΕΪ56) ; ἐμοῦ, ἐμοὶ, ἐμὲ 
ΔΤΘ 4150 ΘῃρΡΠδίϊο : μου, μοι, με, ἅτ6 
1Π6 ἀϑαδὶ ΟΓΥ ΠΟ - ΘΠ ΡΠ ΔΊΪΟ [ΟΓΠῚ5. 

ἔγωγε, 1 70 ηῖν ῥαγί. 
ἐ-δαπάνων, ἱπιρί. Δοΐ. οὗ δαπανάω. 
ἐ-δεήθην, 1 Δοτ. Ρᾶ955. οἔ δέομαι, 1 τυαηΐ. 
ἔ-δει, ἱπιρί., οἵ δεῖ. 
ἔ-δειξα, 1 Δοτ. οἵ δείκνυμι. 
ἔ-δεισα, 1 Δοτ, οἵ δείδω. 
ἔ-δησα, 1 8οτ. οἵ δέω, 1 δἱμα, 
ἐ-δίδουν, ἴος ἐδίδων, ἱπιρί. οὗ δίδωμι. 
ἔδομαι, [αξ. ἢ ῥτοβ. ἐσθίω. 
ἐ-δόμην, 2 δοτ. πιϊά, οἔ δίδωμι. 
ἔ-δοξα, 1 Δοτ. οἵ δοκέω. 
ἔ-δοσαν, 3 Ρ]. 2 Δοτ. οἵ δίδωμι (ἔδωκα 

5 ϑεὰ ἴῃ 1Π6 5ϊηρ.). 
ἔτδραμον, 2 Δοτ. ψΊἢ ρτεβ. τρέχω. 
ἐ-δύνω, 2 5ἴηρ. ἱπιρῇ. οἵ δύναμαι. 
ἔ-δωκα, 1 Δοῖ. οἱ δίδωμι. 
ἔ-ζην, 2 Δοτ. οἵ ζάω. 
ἔ-θανον, 2 Δοτ. οἔ θνήσκω. 
ἐθελοντής, -οὔ, τη, α νοϊμηέθθῦ, 
ἐθέλω, 1 τυΐδῖι, απὶ τυϊ!]ηρ᾽; ας, ἐθε- 

λήσω, 1 4οτ. ἠθέλησα. 
ἐ-θεώμην, ἱπιρῇ, ἱπά, οὗ θεάομαι. 
ἐ-θεώρουν, ἱπιρῇ. ἱπά, οἵ θεωρέω. 
ἔθνος, -ουὅς, ἢ. α παίίογι, ἐγὶδο. 
εἰ, (ςοπ].) ὁ (ΤΠ Ἰπ4. δῃὰ ορέ., πενεῦ 
ἢ τῃ6 500].)}: αἰΐζαοσ νετῦ5. οὗ 
ἀοἰϊδεγαίίηρ' (45 βουλεύεσθαι), τυιε- 
ἐμοῦ; εἰ μὴ, τι7ι1685. 

εἰδείην, ορέ. οἔ οἶδα. 
εἰδέναι, ἱπβηϊεῖνε οἵ οἶδα. 
εἶδον, 2 4οῖ. ΨΠΠ ρτες. ὁράω. 
εἶδος, -ους, π. απ αῤῥεαγαποθ, 7071 

(ἰδεῖν υϑεὰ 45 2 8Δοζ. οὗ ὁράω). 
εἴδω, 500]. οἵ οἶδα. 
εἰδώς, ρατίϊοῖρ!ς οἵ οἶδα. 
εἰκάζω, 1 γιαΐθ ἰἰδο, σον) θοίη 7.6, φ΄685 ; 

[υΐ, εἰκάσω. 
εἰκός, εἰκότος, τι. ἰδεῖν, γὑϑαβοηαδὶο 

(πευΐε οὗ 1ῃ6 ρατγίϊςί ρα οἵ ἔοικα, 
βῃοτίβηβά ἔτοπι ἐοικὸθ) ; ὧς εἰκὸς, 
α5 ἴ5 ῥγοθαῦϊο, 

εἴκοσι, διυοτιέν. 
Ἄ εἴκω, 566 ἔοικα. 
εἴτλημμαι, ρετῇ, ρ455. οἵ λαμβάνω. 
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εἴςληφα, ρετῇ, τοί. οἵ λαμβάνω. 
εἵλκον, ἱπγρί. «οί, οἵ ἕλκω. 
εἱλόμην, 1 οἰοδθ; 2 Δογ. τηϊά, ψ]Ὲ8 

ΡΓ65. αἱρέω. 
εἷλον, 2 Δοτ. δοΐ. ψ ἢ Ρταϑβ. αἱρέω. 
εἰμί, ανι; ἴαξ. ἔσομαι, ἱπιρῇ. ἣν ; ἐστί 

μοι, παυό; οὖις ἔστι, 1 ἰ5 ἱπιῤοκείδίο. 
εἶμι, 1 «πμαὶϊ σοὸ (1,Δἴ. ἐδο); ἱπηροτί, 

ἤειν, ἱτηρετγαῖ. ἴθι, ἰηῆη. ἰέναι, ν6ΓΡ. 
44]. ἰτέον, οὔθ ηιι5ὲ ρΌ. 

εἶπα, 1 Δοτ. ΜΊ ῃχ65. φημί. 
εἱπόμην, ἱπηρί. 
εἶπον, 2 Δοτ. νἱ 
εἴργασμαι, ρετῇ. 
εἶργον, ἱπιροτῇ, ἱπά, οἵ εἴργω. 
εἴργω, 1 ὁλεὲ οἱ, ὁποία; Γαΐ, ὥς 
εἴρηκα, 1 λαῦυθ Ξαϊα, Ῥετῇ. Μ]ῈΏ ργϑ 

φημί; τί. Ρ455. εἴρημαι, 1. Δ0Γ. ΡΆ588. 
ἐρρήθην. 

εἰρήνη, -η5, ἴ. ῥδαεθ. 
εἰς, ργερ. ψ τ δοςιι8, ΟὨΪΥ, 1. οὗ ρῥίαςς, 

1ηΐο, ἐο; 11. οἵ {ἰπι6, 45 εἰς ἑσπέραν, 
ἰοιυαγ(ς8 ουοηῖγιρ᾽; εἰς τὴν ὑστεραίαν, 
7 ἐδ πορέ αν; ΠΙ. ἢ ΠυπΊεΓΆ]5, 
45 εἰς ἑκατὸν, εὐ ἰο α μωπαγοά, ἱ. ε. 
α5 Ἰπμοῖ ας α πμπαγϑα; ΙΝ, οἵ ρυτ- 
ΡοΞ6, 7ογ,, ευΐίϊι γδραγα ἰο, 45 εἶδ τόδε, 
ον ἐπὶς ῥμγροβθ, ἴῃ ΤΘοπηροβίτίοη, 
4720, ἰ0. 

εἷς, μία, ἕν ; ρσεη. ἑνὸς, μιᾶς, ἑνὸς, 
ΟὔΙΘ, 

εἰς.-άγω, 1 Ιοραὰ ἱρπίο, ἱπίγοάμοθ; ἕξαΐ, 
-άξω, 2 Δοτ. -ἠγαγον. 

εἰΞς-ακοντίζω, 7 {ἄγοι 7ανοϊίτι5 ἱπίο, 
(ἀκόντιον, α 2αυεϊῖ.) 

εἰΞ-δύομαυ, 7 δγιέογ" ἱτιίο ; ἴαξ. -δύσομαι, 
2 Δ80γ. εἰς-έδυν. 

εἴς-ειμν, 1 ρο ἱπίο, ὁγπέθγ", 
εἰς-έρχομαι, 1 6076 ἱπεέο, θηέον; ζαΐ, 

-ελεύσομαι, 2 Δογ, -ἦλθον. 
εἴς-οδος, -ου, ἔ, απὸ εἸίγ 106. 

ἑμίο, δηὰ ὁδὸϑ, τυα».) 

εἰς-πηδάω, 17 ἰδαῤ ἱπίο; ἴαξ, «πηδήσω. 
εἰς-πίπτω, 1 χ,11 ἱπίο; {αὶ} προλι, 

αἰίαοῖξ; ἔυϊ, -πεσοῦμαι, 2 δλοτ. 
-ἔπεσον. 

εἱστήκειν, 7 τυας 5ἰαγαϊγρ᾽; Ῥἱαρετί, οἵ 
ἵστημι, ὈυῈ ᾿πίΓΔΠ5. Δηα τιςεἀ 45 1Π6 
ἱπηρετῇ, οὗ ἕστηκα, 1 εἰαπά. 

» 

(εἰς, 
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εἰς-τρέχω, 7 γῆ ἱπίο; 2 δοσ. εἰσ- 

έδραμον. 
εἰς-φέρω, 1 δγίπρ' ἱπίο, δγίηιρ' ἵπι; ζαξ, 

τοίσω, 1 Δλοτῖ, “ἠνεΎΚα, 1 801. ΡΆ55. 
-ηνέχθην. 

εἴσω, (4ἀν.) τυϊἐκίπ. (εὶς, ἱπίο. 
εἶτα, (αἀν.) αὐεγιυαγάς, τιοκί, ἐλορ. 
εἴ-τε, τυκείπεῦ ([οἸ]ονγεὰ Ὁ 4 βΞεοοῃά 

εἴ-τε, οὗ, 1,Αῖ. εἶνε... εἶνε). 
εἶχον, ἱπηρετῇ, οὗ ἔχω. 
εἴωθα, 7 α»: τυοριέ (ρετίεςξ [ἢ ργθβεηξ 

πχεδηΐην, ἔτοπι ἡ ἔθω). 
εἴων,, ἱτηρετῇ, οὗ ἐάω (ςοπίταοϊεά ἔτοπη 

εἴαον). 
ἐκ (ἐξ Ὀεξοσγε 4 νονγεΐ), ρσερ. τ σεη. 

ΟὨΪΥ, 1. οὗ ρΡίασςε οἵ ογίρίη, οαὺ οἵ, 

οι; 1Π. οἵ {ἰπ|ε6, 7 Ὁ», αὐ εγ,, εἴτισο, 
45 ἐκ τούτου, αἰέν ἐμῖς; 1Π{. οὗ 
ΤΕΘΪΕ ΟΥ δοσογάδηςα, ὧγξ δΟΡ:5 ΘΠ Ε7106 
οἵ, ἀσοογ ἴτιρ᾽ ἰο, 45 ἐκ τῶν σπονδῶν, 
αοοογἴιρ᾽ (ὁ ἐπ ἐγμοθ. Ἰῃὰ Οὐομ- 
Ροξίείοη, ομξ οὐ, 3, Ὁ. 

ἐ-καθήμην, ἱπηρετῇ. οἔ κάθημαι (ρΙ υρετῇ, 
ἴῃ ἔοτπι, θυξ κάθημαι ἰ5 υξεά ἃς ἃ 
ΡΓΕ5., 1 εἱέ ἀοιυη). 

ἕκαστος, -, -ον, εαοἶι. (1,Αἴ. φιιέξφιιε.) 
ἑκάστοτε, (4ἀν.) εαοΐ ἐϊη16. 
ἑκάτερος, -α, -ον, εαοἶι οἵ ἴννο. 

μέογᾳμθ.) 
ἑκατέρωθεν, (4ἀν.) 7γΧο:1: δοίδι κἰ465, οἵὴ 

δοίζ εἰα65. 
ἑκατόν, α ἀπηαγεα, ἴπιἀθο  ΪΠ 4016. 
“κατώνυμος, -οὐ, π|. ΠεραίΟ᾽ΝΊ)11ι5, 
Δ ΘΩΥΟΥ͂ ἔτοπΊ δίπορεβ (ΥἹ]. 123). 

ἐκαύθην, 1 Δοτ. Ρ455. οὗ καίω. 
ἔτκαυσα, Ι Δ0οΓ. δεῖ. οὗ καίω. 
ἐκ-βαίνω, 7 ρὸ οπί, αἰξονιδαγᾷ ; ζαξ, 

-βήσομαι, 2 «οτ. ἐξ-έβην. 
ἐκ-βάλλω, 1 ἀγίνε ομΐ, ἐχῤεῖ; ζαυξ, 

-βαλῶ, 2 Δοτ. ἐξ-έβαλον, 1 Δλογ. ρΡΔ55. 
ἐξ-εβλήθην. (ἐκπίπτω ἰ5 υξεὰ ἔοι 
τῆς Ρᾳ55.) 

ἔκ-βασις, -εως, ἢ α φοΐηρ' ομΐ, ΘὙ 55, 
α βας5. (ἐκ, απιὰ βαίνω, 1 ρῸ.) 

ἐκ-βοηθέω, 7 "παγοῖ οὐέ ἰο {Π6 γέβομθ; 
[υξ, -βοηθήσω. 

ἔκ- γονος, -ον, δοῦπ οὗ, βῤγιριρ' ζγοι. 
(ἐκ, ἀπά γίγνομαι. 1 αηἰ δογη.) τὰ 
ἔκγονα, ἐκὸ οἤεῤγίηρ, ἐλ6 γοιριρ, 

([μ,μ1, 

ῬῬΟΓσΑΒΌΓΣΑΚΨΥ. 

ἐκ-δίδωμι, 7 σίνε ἨἩῤ, οἷνε ἃ ἀδρ τεῦ 
ἐπι ΤπαΥΥὶαρε. 

ἐκ-δύω, 7 εἰγὶῤ ὁ} (εἰοτΠϊπρὺ) ; ἴαυξ. ἐκ- 
δύσω, τ 4οτ. ἐξ-έδυσα. 

ἐκεῖ, (Δἄν.) ἐδθγθ, γομάετ. 
ἐ11Π1ς.) 

ἐκεῖθεν, (αἄν.) ἐἄέηεθ. (1,Ατ. ἐπάθ.) 
ἐ-κείμην, ἱπιρετῇ, οὗ κεῖμαι. 
ἐκεῖνος, -η, το, γοργά εγ τρια, ἐπα τπαπ. 

([λ1. 1116.) 
ἐκεῖσε, (4ἀν.) ἐλιέίλιεν. (1,148. ἐϊπις.) 
ἐ-κεκλείμην, ρΡἰυρετῇ. ρ455. οὗ κλείω. 
ἐκ-θέω, 1 γρρ οἱ, βαἰΐν γογίδ, ἱπυρεγίν 

ἐξ-έθεον. 
ἐκ-θλίβω, Ζ ῥηιεῖ ομῇ, βφμθεζθ ομῖ. 
ἐκ-καλύπτω, 7 πριοονεῦ, μπῤαοῖ; ζαξ, 

-ψω, Ρῇ. Ρ455. -μἵμαι. 
ἐκ-κλησία, -ας, ἢ, απ αϑςϑοηιδῖν, τιθείη, 

(ἐκ, αῃὰ καλέω, [{εαἰϊ.) 
ἐκ-κλίνω, 1 δεπα αξἰάε; ἱπίταῃς. (οὗ 

ΒΟ] ἀΙ6γϑ) δοηαὶ οἱ οὗ ἰἴη6, ρ'ῖνε τυαν ; 
ἔαξ, -κλϊνῶῷ. 

ἐκ κομίζω, 7 δαΥῪ ομί, ζείοῦ οπμῖ; 
1 δοζ. ἐξ-εκόμισα. 

ἐκ-κυβιστάω, 17 ἐἰγοῖν α 5ογιεγϑαμ; 
ἱπγρετῇ, ἐξ-εκυβίστων. 

ἐκ-λέγω, 1 2ϊοζ οἱ, εεἶδοῖ; ἴαῖϊ, ἐκ- 
λέξω, φετῇ, ρα85. ἐξ-είλεγμαι, ι δοτ. 
ἐξ-ελέχθην. 

ἐκ-λείπω, ἰταης. 7 ἰφαυε ομΐ, ζογξαξζε; 
ἰπέγδηβ. ζαὶϊϊ. (ξεηςε Επηρ. δο- 1156.) 

ἐ-κλήθην, 1 Δοτ. ρδ58. οἵ καλέω. 
ἐκ- πέμπω, 1 5επα] οἱ, Ξοπα ατυαν ; ας. 

-ψω, τ Δοσ, ἐξ-έπεμψα. Ἶ 
ἐκ- πεσών, 2 Δοῖ. ρατγίϊοἰρία οἵ ἐκ- 

πίπτω. 
ἐκ-πηδάω, 7 ἰδαῤ ομέ, τηαΐο α βαϊϊγ; 

ἔυξ. -πηδήσομαι. 
ἐκ-πίπτω, 7 211 οἱ, ζα]] ατυαν, γειῖ, 

οἱ; ατὰ γίνει ομξ, ατπ ϑαπςἠοα ὦ 
ἴαξ. -πεσοῦμαι, 2 λοτ. ἐξ-έπεσον 
(υξεἄὰ ἃς ρ455. οἵ ἐκ- βάλλω). 

ἐκ-πλαγείς, 2 Δοτ. ρΡ455. Ρατίϊοῖρὶς οὗ 
ἐκ-πλήσσω. 

ἐκ- πλέω, 7 καἱὶ οἱ, εαἱϊ ατυᾶν; ζαξ. 
-πλεύσομαι, 1 τοτ. ἐξεέπλευσα. 

ἔκ-πλεως, -ων, φιειϊίο ζμϊ], δοριῤϊείδ. 
(ἐκ, τοῖν, απὰ πλέος, ζμ11.) 

ἐκ-πλήττω, (Αοῖ.) 1 εἰσίλε ομἱὐ (οὗ 

(Ὧι. 



ταν 

ΟΟΑΒΌΓΑΚΨΡ. 

ΟΠε᾽β 56πς69), σϑίογιΐϑ)ι, (Ρ455,) 7 αὶ 
αϑίον δ]θα, δοαγθα ; 2 Δοτ. Ρα55. ἐξ- 
ἐπλάγην. 

ἐκ- πορεύομαι, 7 ρῸ οπί, 56, ομέ (οῃ ἃ 
ΠΊΔΓΟὮ ; ἔυΐϊ. -πορεύσομαι. 

ἐκ- πορίζω, 7 σογίγίνο, ῥγουΐϊάο, ψεγγιΐδλι; 
1 Δογ, ἐξ- επόρισα. 

ἔκ-πωμα, -ατοξβ, ἢ. α αγίμλίηρ' σε: 
(πίνω, Ρετῖ. πέπωκα, 1 ἀγίη];.) 

ἐ-κρεμάμην, ἱπιρῇ. οἵ κρέμαμαι (υξεἀ4 
5 Ρ855, οἵ κρεμάννυμι). 

ἐ-κρινάμην, 1 Δοτ. πιά. οὗ κρίνω. 
ἔςκτανον, 2 ΔοΓ. δοῖΐ. οὗ κτείνω. 
ἔ-κτεινα, 1 Δοτ. δοΐ. οἵ κτείνω. 
ἐκ-τείνω, (Αοἰ.) 1 οἰγείεϊ οἱ, (ΜΙ4.) 

ἐχίορπα ἐδι6 πηι ὁ απὸ αὐμῖν ; ἴατ. ἐκ- 
τενῶ, 1 δοῖ. ἐξ-έτεινα, Ρετῇ. Ρᾶ585. 
ἐκ-τέταμαι, 1 λοτ. ρ485. ἐξ-ετάθην. 

ἐκτησάμην, Ι ΔΓ, οἵ κτάομαι. 
ἐκ-τρέφω, 7 γϑαγ, δγίηιρ᾽ τ (ἃ οὨΠ]άν; 

ἔυξ, -θρέψω, 2 δοῖ, ρ455. ἐξ-ετρά- 
ν. 

ἐκ-τρέχω, 7 γῆ ομί, τιαΐθ ἃ βξαϊϊν; 
2 δογ, ἐξ-έδραμον. 

ἐ-κυλίνδουν, ἱπηρετῇ, οὗ κυλινδέω. 
ἑκών, -οὔῦσα, -όν, 977 ογιεἷςΞ οτυη! ἀοοογα, 
τυ] νερῖν. 

ἔλαβον, 2 Δοτ. οἔ λαμβάνω, 
ἔ-λαθον, 2 Δοτ. οὗ λανθάνω. 
ἐλαία, -ας, ἴ. ἐδο οἷΐνο. 
ἐλάσας, 1 οτ. ρατί, οἵ ἐλαύνω. 
ἐλάττους, Ποπη. ΟΥ̓ 866. Ρ]. οἔ ἐλάττων, 

σοπέΓ. ἔτοπὶ ἐλάττονες, οἵ ἐλάτ- 
τοναξβ. 

ἐλάττων, ἔοτπχεά ἔτοπι ἐλαχὺς, υϑεὰ 25 
οοπηραγαῖϊνε οὗἉ μικρό. 

ἐλαύνω, 7 ἀγίυο, γίάο, τπαγοῖ,; ταΐ. 
ἐλάσω οἵ ἐλῶ, 1 4οτ, ἤλασα, φετῖ, 
ἐλήλακα, 1 Δ4οτ, Ρ455, ἠλάθην. 

ἐλάφειος, -ον, δεϊοηιρίη' ἐο α είαρ. 
(ἔλαφος, α 5ίαρ'; .) ἐλάφεια κρέα, 
ρεγ᾽ς Μετὰ, νεπΐϑοπ. 

ἐλαφρός, -ἀ, -όν, Πρῖί, αοἰἦνο, τιϊπιδίο, 
ἐλαφρῶς, (1ἀν.) ρ΄ εϊγ, πιίτηδίν. 
ἔλαχον, 2 Δοτ. οὗ λαγχάνω. 
ἑλεῖν, 2 Δοτ. ἰπῆπ, νυ ἢ ρτεβ. αἱρέω. 
ἐνλείφθην, 1 ΔΣοτ. Ρ455. οἵ λείπω. 
ἑλέσθαι, 2 4οτ, ἱπῆπ, τηϊά, ψἱΠ ῥτεβ, 

αἱρέξω. 
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ἐλευθερία, -αφ, ζ, )'ὁφοηι, Πἰδογίν. 
ἐλεύθερος, -α, -ον, 7766, 
ἐλ-ήλυθα, ρετῇ, νυ ἢ ρτεβ. ἔρχομαι. 
ἐ-λήφθην, 1 Δοτ. ρΆ55. οἵ λαμβάνω. 
ἐλθεῖν, 2 Δοτ. ἰηῆη, ν» ἢ Ρτο5. ἔρχομαι. 
ἐλθών, 2 4οτ. ρατί. ψν ἢ ργαβ. ἔρχομαι. 
ἔ-λιπον, 2 Δ0Γ, οὗ λείπω. 
Ἑλλάς, -άδος, ἴ. ΗΠ οἰας, τἴῃ:6 παπιὸ ἴοῦ 

ΟΥδεοθ ἀτηοηρϑί 6 Οτρεῖβ, ΨῃῸ 
οἰ 6 ἃ ἘΠΘΠΊΞεΙν 5 ἢ ]]θγι65. 

Ἕλλην, -ηνοϑ, πι. αὶ ΟὙεεζ. 
Ἑλληνικός, -ή, -όν, (4].) Ογεοῖ. 
ἑλληνίζω, 7 ςρεαΐ ΟΥεεΐ. 
Ἑλληνίς, -ίδος, [. α ΟΥ̓φοῖ; τυοτῖαν. Α5 

Δῃ 84], 1 ἔθη, πουηβ, αἰ γϑοῖ, 
Ἑλλήσποντος, -ου, πι. (Ἑλλης πόν- 

τοϑ, ἴῃ 5εὰ οἵ Ηε]]δὺ, {π6 οἰ ἰος ῥορ, 
ΠΟΥ 1ῃς6 Παγάδηε]]εβ. 

ἑλοίμην, 2 δοτ. ορῖ. τηϊά, ψ ΙΓ ῥτεβ. 
αἱρέω. 

ἑλόμενος, 2 ΔΓ. ρατί, πηϊά. νν ἢ ῥτεϑ, 
αἱρέω. 

ἐλπίζω, 12 κοῤε οἵ ἐκῤεοί (αϑεά εἰτΠογ 
οὗ ΠορΘ6 οἵ ἔβατ). 

ἐλπίς, -ίδος, ἔ, λοῤε. 
ἑλών, 2 80γ. δεῖ. ρατέ, ψΠῊ Ῥταβ, αἱρέω 
ἔ-μαθον, 2 Δοτ. οἵ μανθάνω. 
ἐμαυτόν, -ἤν, τινβεῖ (τεβεχίνε Ρτο- 

πουῃ)δ; ΡΪ. ἡμᾶς αὐτούς. 
ἐμ- βαίνω, 1 δο ἔτι, ρΡῸ οἵ δοαγά, 61)1- 

δαγᾷ. (ἐμ- ἴοτ ἐν- Ὀείοτε β ἀπά π.) 
ἐμ-βάλλω, ἰταης. 1 ἑάγοιν ἱπ; ἐπι ίοί; 

ἰηέγδη5. γϑὶ γι, ἱπυαα6. 
ἐμ-βιβάξω, 1 δατιδθ ἰο ετιἐ67,, σατι56 ἰο 

ἐπιδαγὰ, ῥμὲ οπε δοαγα (ἰταῃϑιεῖνε οὗ 
ἐμ-βαίνω). 

ἔ-μεινα, 1 8οτ. οἵ μένω. 
ἐμνήσθην, 1 ΔοΓ. ρᾶ55. οὗ μιμνήσκω. 
ἐμός, -ἤ,-όν, 1», τιΐτιθ; Ῥοϑ5. 44]. οἵ ἐγώ. 
ἐμ-πεδόω, 1 γιαΐο ἤγηι, αδίάο Πγηιὶν 

ὧγ (ὅρκους, οαἰλι5) ; ἴαϊ. ἐμ-πεδώσω. 
ἐμ-πειρία, -ας, ἔ, Ξ.111, ἐκ ῥογίθηιοο, 
ἔμ-πειρος, ον, ἐκ ῥεγϊοηοθα, ῥΓαοίϊδθ4, 

(ἐν, ἀπά πεῖρα, ἐχρεγίεμο.) 
ἐμ-πιπράς, ΡΓα5. ρατί, οἵ ἐμ-πίπρημι. 
ἐμ-πίπρημι, 1 διγη, 861] οὐ ἤγθ; ζαῖ. 

ἐμ-πρήσω, 1 8οτ. ἐν-έπρησα. (ἐν, : 
ΕΥῸῚ πίμπρημι, οἵ ΨΏΙΟἢ μὶ '5 ἀγορρεά 
μετα ἐμ- ργεοςάςϑ,) 

ΟΖ 



τοῦ 

ἐμ-πίπτω, 7 ,μα11 πῤοη, αἰαοξ; ἴυῖ, 
-πεσοῦμαι, 2 Δοτ. ἐν-έπεσον. 

ἐμ-πόδιος, -ον, {2 {π6 τύαν, α μὶη- 
ἄγαποο, (ἔν, δῃὰ ποὺς, α 7οοί.) 

ἐμ-ποιέω, 7 γπαλο ἔτι, σαμδ6; ἐπι] ἐγιῖο 
ἐμὲ πιϊμα, ἴαϊ, -ἥσω. 

ἐμ-πολάω, 7 ραΐπ ὃν ἰγαβῆς, εἰ]. 
(ἐμπολὴ, ἐγαβῖε.) 

ἔμ-πορος, του, π|. α πιογοατι, ἐγακογ.. 
ἔμ-προσθεν, (ἀν.) δεύογε, ἴῃ ζγοπέ; 

τὰ ἔμπροσθεν, ἐμὲ Κογε-ῥαγίς. 
ἐν, ῥτερ., ἢ ἀξ, ΟὨ]Υ :---Ἰ, οὗ ρΪαςε, 

τι, οὔ, αγιορρ; 11, οὗ {ἰπ|6, ὧδ, 
Πμγίτρ, ἃ5 ἐν τούτῳ, απγίπρ' ἐλιὶ5 
({ἰπ16), 1. 6, πιραπιυμῖϊο; 111. ἐπε ἐπὸ 
}οιυοῦ ὁ. (1,41. ε;165), 45 ἐν ἐμοὶ, 
ἐπ ΤῊ ῥοιυεῦ ; 1Υ, οἔ σοπάϊτίοη, ἃς 
ἐν φόβῳ, ἱπ (α 5ἑαίε 97) αν, Ιῃ 
ΟοπηροΞίτίοη, ἐγι, αἱ, Ἡῤοτ.. 

ἐν-αντίος, -α, -ον, οῤῥοΞίίε, οῤῥοΞεα ἰο, 
μοβίϊϊο; ἐκ τοῦ ἐναντίου, οῤῥοΞὶ!θ 
(οὗ Ρίδςε). 

ἐν-αντιόομαι, 77 5εἰ πινϑεῖ αραϊηϑί, 
οῤῥοϑξε; ἔαξ. ἐναντιώσομαι. 

ἐνιάπτω, 1 ἀϊιαϊο, οοὲ οπα γε; ἔαυϊ. 
«ἄψω, Ῥετῇ. -«ἥμμαι (11. 1 }αξίεη οἵι, 
ἔἴτοπι ἐν, δῃηὰ ἅπτω, 1 3.). 

ἔν-δεια, -ας, ἔ. τυαπί, ἀεγοίοηιον. 
ἔνδοθεν, (4ἀν.) “οἰ ἱπείά (οὗ ταο- 

τίου ἤοπι Μ]1Π1Π). 
ἔνδον, (4ἀν.) ἐηε6 (οὗ τεβὲ ἰπ 4 ρἰδοε). 
ἐν-δύω, ἰγαη5. 7 ῥηὲ οἷ: (Ξοπη6 οἣδ εἶ56), 

2 Δ0Γ. ἱπίγδῃβ, ἐν-έδυν, 1 ῥμέ οἷ 
(πιγϑεϊῶ. 

ἐν-έβην, 2 Δοτ. οἵ ἐμ-βαίνω. 
ἐν-εβίβασα, 1 8οτ, οἔ ἐμ-βιβάζω. 
ἔν-ειμι, 1 ατἢ ἔπε; ἱτηρετῇ, ἐν-ῆν. 
ἕνεκα, Ρτερ. ψΠ ἢ ρεη., οὐ᾽ ἀσοομηέ Οἵ, 
7γ 116 βαζο οἵ, 

ἐν-εκάλουν, ἱτηρετῇ, οὗ ἐγ-καλέω. 
ἐν-επίμπρασαν, ἱπηρετί, 3 Ρ]. οὗ ἐμ- 

πίπρημι. 
ἕνεκεν, 1ῃ6 βαπηδ 45 ἕνεκα, Ὀυξ υξεὰ 

Ὀεΐοτα 4 νόνεὶ. 
ἐν-ῆΨα, 1 Δλοτ. οἵ ἐν-άπτω. 
ἔνθα, (1ἀν.) (οὗ ρίαςε) λόγο, ἐπογ; (οὗ 

εἰπ16) ἐκογοιῥονι, ἐζιοῖι, αἸ5ο 5 τεϊδεϊνε 
αἄν,, τυΐογο, τυΐοπ; ἔνθα καὶ ἔνθα, 
κοῦο απαὰ ποῦ. 

ῬΟΟΑΒΌΣΑΚΨ. 

ἐνθάδε, (τἄν.) ἐκέίπον, ἐπόγο, ἤόγ6. 
ἔνθαπερ, τυλεγε (ΞΊΓΟΉρΡΕΓ ἔογπι οἵ ἔνθα), 
ἔνθεν, ἐκοήισο, ἰογιοο, 
ἐν-θυμέομαι, καυε ἐπι γτιὶπαῖ, σον δ} 

ἔυξ, τήσομαι, 1 δοτ. ἐν-εθυμήθην. 
(ἐν, δῃὰ θυμὸς, πιξηα.} 

ἐν-θύμημα, -ατος, π. α ἐποηρλε (11π. 
βοτηδτῃϊηρ ἐγε ἐδ πεπαὶ,, ἴτοπι ἐν θὰ 
θυμόϑ). 

ἐ-νίκων, ἱπηρετῇ, οὗ νικάω. 
ἔνιοι, -αἱ, -α, 50716, --ἔνι οἷ, ἱ. ς. ἔν- 

εισιν οἷ, 11, ἐλοῦο αγὸ τυῖο. 
ἐνίοτε, Ξοηιίϊ)ηι65, -- ἔνι ὅτε, ἷ. 6. ἔν- 

ἐστιν ὅτε, |ἰϊ, ἐπέγα ἰς ἃ ἰΐηϊ6 
τυΐιοτι. 

ἔν-νοια, -α5, ἢ, ἐκοιιρλί, ἀοπὶ ρΊ:. 
δηὰ νοῦς, ἐπα πιϊπα.) 

ἐννόησα, Ι Δ0Γ, οἵ νοέω. 

ἐν-οχλέω, 1 ρἷνε ἰγομδῖο, αππον ; [αῖ, 
ἐν-οχλήσω. 

ἐνταῦθα, (4ἀν.) (1) οὗ ρίαςε, ἐκεγε, κογο; 
(2) οὗ εἶπιε, ἐκεγεμβοτι, ἐκετε, πιοτυ. 

ἐντεῦθεν, (4ἀν.) (1) οἵ ρίαςε, ἐλειιοδ, 
μεποο; (2) οὗ {ἰπ|6, κοποείογίλ, ἰμοηςε- 
ἤονυίὰ; (3) ἡιογεοτε. 

ἔν-τῖμος, -ον, πε ἴπ λοποι, ναϊμαδῖ6. 
(τιμὴ, κοροιγ.) 

ἐν-τόνως, δαγηοεν (11ξ. ἐν ἢ δὴ οβογί," 
ἔτοπῃ ἐν, δηά τείνω, 1 5ἰγείο; οἵ 
δἰ γαἶπ). ; 

ἐντός, (Δἀν.) ἐγιε 6, τοὶ μῖπ (οἵ Ρίδος οἱ 
{ἰπ|6) ΜΠ δεη. (ἐν). 

ἐν-τυγχάνω, 1 Πἰρκὲ πῤοπ, πιθοὲ τὐὶϊι 
[αξ. -τεύξομαι, 2 Δοτ. ἐν-έτυχον. 

ἐννυκτέρευσα, 1 δοτ. οὗ νυκτερεύω, 
ἐν-ωμοτάρχηΞ, -οὐ, π|. α σο᾽ηηπαράεγ, 

οὗ 25 τῖόπς τ, “α σοηπαπαεῦ ο7ἃα ὦ 
Ῥαπά οἵ εισογης βοϊἀϊδτς, (ἔγτοπι ἐν, Ὁ 
δηά ὄμνυμι, 1 5τυεαγ.) 

ἐξ ἴοτ ἐκ Ὀεΐοσε γονγεὶβ. ϑὲες ἐκ, 
ἐξ, εἷκ. 
ἐξ-αγγέλλω, 1 γοῤογί; ἴαϊ, ἐξ-αγγελῶ, 

Ι Δ0Γ. -Ἴγγειλα, 
ἐξ-άγω, 1 Ἰραὰ ομὲ; ἔαϊ. -«ἀξω, 2 δοτ. 

᾿ς κἤγαγον. 
ἐξ ίρετοϑ, τον, ταξονι ομέ, εἤιοϑθη (ἐξ 

δηά αἱρετὸς, νεῖθαὶ] δά]. οἵ αἱρέω).. | 
ἐξαίρετα, ολοῖοε ῥογίϊοηϑ. 

ἐξ-αιρέω, (Ας:.) Ζ ἐαζε ομέ, 2 δος 

(ἐν, 



νΟΟΑΒΓΑΚΨΓ. 

«εἶλον: (ΜΙά.) 1. οδιοοξε, 2 δοτ. 
-εἰλόμην. , 

ἐξ-ανυτέω, (Αςι.) 7 ἀεηιαπα γοηι (αυγ- 
Ὀοάγν), (ΜΙ|ά.) 1 δορ' ο; ἴαϊ. -σω, 
1 ΔοΓ, -ἤτησα. 

ἑξακις-χίλιοι, -αι, -α, εἰκ-ἐποιιεαπ, 
ἑξακόσιοι, «αι, -α, εἰχ-᾿ππιπα γα]. 
ἐξ-αλαπάζω, 7 Ξαοἰ, ρῥ᾽πρπάεν ; Γαΐ. -ξω. 
ἐξ-άλλομαι, 1 Ιεαρ οἱδ; (οΓ ἃ Βοτβε) 

ΤΈαΥ ; ἴαῖ, -αλοῦμαι, 1 δοτ. -ηλά- 
μην. (ἅλλομαι ἰ5 1,Αξ, εαἰϊο.) - 

ἐξ-αν-ίστημι, ἵγᾶης. 7 71αἦθ (0 Τίδθ 
((ῃ Ρῥγεβ., ἱπῃηρεγί,, [χϊ,}} Σ δοζ.) ; ἔαΐ, 
«ἀνα-στήσω ; ἰῃίταηβ. 1 5:αηα τ (2 
8Δ0Γ., Ρεγῇ,, ΡΙυρ(.), 2 Δοσ, -αν-έστην. 

ἐξ-απατάω, 7 αἰεδοοῖσε Φηείϊγ εἶν; [υΐ, 
-«απατήσω, 1 ΔοΓ. Ρ435. -ηπατήθην. 

ἐξαπίνης, (-Ξ- ἐξαίφνη5), οαοηῖν. 
ἐξ-αυλίζομαι, 1 ἰδανοὸ τ΄») φιαγίεγ5, 

δίνομας ομὲ ὦ} ἀοογβ. (αὐλή, 
γεϑίϊτιρ᾽ ῥ]αοθ ΚΟΥ πίρ}.) 

ἐξ-έθεον, ἱπηρετῖ. οὗ ἐκ-θέω, 
ἐξ-είη, ορί. οἵ, ἔξ-εστι. 
ἔξ-ειμι, 1] ρῸ ομέ, Ξαἰϊν γογίλ. (ἐξ, ἀπά 

εἶμι, ἰδο.) ὕεά ἃ5 ἴχξ. οἵ ἐξ- 
έρχομαι. 

ἐξ-εκόμισα, ἐξ-εκομισάμην, Ι Δοτ. Δοΐ. 
αηὰ πηϊά. οὗ ἐκ- κομίζω. 

ἐξ-εκυβίστα, ἱπιρετί, 2τἀ εἴην, οὗ ἐκ- 
κυβιστάω. 

ἐξ-ελαύνω, ({ταη5.) 1 αγίυε οἱΐ, (Ἰῃ- 
ἴτδη5.} χγίαθ ομέ, τιαγοῖ ομΐ; ἴαΐ, 
-ελάσω οἵ -ελῶ. 

ἐξ-έλιπον, 2 Δοτ. οἵ ἐκ-λείπω. 
ἐ-ξένιζον, ἱπηρετί. οὗ ξενίζω. 
ἐξ-έρχομαι, 1 ρὸ ομί, οοη16 ομΐ; ἴοτ 

τὴς ἔαξ, ἔξ-ειμι, 2 δου. ἐξ-ῆλθον. 
ἔξ-εστι, (ἰπιρεῖβ.) ἐξ ἐς αἰϊοιυεα, οτ 

ῥοοοίδίο; φατί. ἐξὸν, ἐξ δοῖτιρ᾽ ῥοϑεῖθ16. 
ἐξ-έτασις, -εως, ἔ, αι ἐχατιπαίϊονι, 

γευΐειυ (οἵ ἱτοορΞ). (ποιεῖν ἐξέτασιν, 
ἰο ποϊὰ α τευϊειυ.) 

ἐξ-ετράφην, 2 Δοτ. Ρ455. οὗ ἐκ-τρέφω, 
ἑξήκοντα, εἰκέν. 
ἐξ-ἣν, ἱπηρετῇ, οὗἉ ἔξ-εστι. 
ἐξ-ικνέομαι, 1 αγγίνε αἱ, γεαοΐι (ΤῊ 

56ῃ.); ἔπε, -ἔξομαι, 2 δοτ. -ἰκόμην. 
ἐξ-όν, πϑυΐ. ργεβ. ρατί. ἔγοπι ἔξ-εστι. 
ἐξ-οπλίζω, 1 αγηι, (Μίά.) 1 αγηι 
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νεῖ, ρὸ 7γογιᾷ αγπηιοα, (ὅπλα, 
αΥ̓ἢ18.) 

ἕξω, [υξ. οἵ ἔχω, 
ἔξω, (τἄν.) το μοιί, οτιείαθ; 4150 45 

ΡΓΕΡ. νν ἢ ρεη. ομδί οὗ, 
ἔξωθεν, (αἀν.) γ)γοηι τυϊ]ιοιί. 
ἔοικα, 2 Ροτῖ, ([οτπιοά ἔἴτοπὶ ἥ εἴκω, 

ΜΜΠΙΟἢ ἰ5 ποΐ 564}, 7] 8667 {ἱζεῖν, 
ἠέ ἰδ ῥγοδαδὶο ἐμαὶ 1 (πεαῖ, ρατί. 
εἰκὸς, ῥγοδαδι6. 

ἔ-παθον, 2 Δοτ. οἵ πάσχω. 
ἐπ-αινέω, Γῤγαΐδε; [υϊ. -έσω οἱ -έσομαι, 

Ι ΔΟΙ. -ἥνεσα. 
ἔπαινος, -οὐ, ΠΊ. ῥ,γαϊΐδ6, 
ἔ-παιον, ἱπιρετῇ, οἵ παίω. 
ἐπ-αν-ἔρχομαι, 7 οοηϊ6 οἵ ρὉ δαοΐ, 

γοίγ71, 2 801. -ἦλθον. 
ἐπάταξα, 1 Δοτ, ἰπ 56 ΜΙ [Π 6 Ρτα5. 

πλήττω. 
ἐπεί, (οοη].) τυλοηι, οἰγιοθ. [δε ρ 5 

ἔτοπι ἔπειτα. 
ἐπειδάν -- ἐπειδὴ ἂν, τυ]ιοηιθυθ", ΔΙΑ Υ5 
ΜΠ 1Π6 συ δ] αῃστῖνε. 

ἐπειδή, 5:τεηρῚ Πεπεά ἔοτῃη οὗ ἐπεί. 
ἔπ-ειμι, 1 6ΟΊ16 τῤῥοῦῖ, αὐναιοο, αἰέαοῖ; 

ἡμέρα ἐπιοῦσα, ἐΐι6 7οϊϊ]οιυΐτιρ' ἀαγ. 
(εἶμι, 1,41. ἐδο.) 

ἔπ-ειμιν, 7 α72ι τῤῥολι, (12 Οὐε7' (4 τίνετ). 
(εἰμὲ, 1,4τ, 5:71.) 

[ἐπείρομαι], 1 αϑὖ δφεία65, αδῇ; Γαΐ. 
-ερήσομαι, 2 Δ401. -ηρόμην, ἰηᾷ, 
-ερέσθαι. (Ῥτεβ. ποξ πϑεὰ ἴῃ Αττίο. 
8εε ἔρομαν 4ηἀ ἐρωτάω.) 

ἔπειτα, (4ἀν.) ἐΐενι, α͵γογιυαγαα, ἐ]ιογ6- 
μῤοη. [Ὁ ̓ βεϊησυΐϑῃ ἔτοπι ἐπεί. 

ἐπ-εμελούμην, ᾿τηρετῇ, οἴ ἐπι-μελέομαι. 
ἐ-πε-πόνθειν, ρΙυρετί, οἵ πάσχω, νῬετῇ. 

ἴο πέπονθα. 
ἐπ-έρχομαι, 1 60716 τοι, ΘΟΉ16 ίο, 

2γοοεθά; 2 δοῖ. -ἦλθον. Ἐοσ 18 
ἔαξ. ἔπ-ειμι ἰ5 πδεά, 

ἔ-πεσον, 2 ΔοΓ. οἵ πίπτω. 
ἐπ-εστάτουν, ἱπιρετί, οἔ ἐπι-στατέω. 
ἐ-πηγνύμην, ἱπιρετί, οἵ πήγνυμι. 
ἐπ-ἤἥνεσα, 1 Δοτ. οὗ ἐπ-αινέω. 
ἐπί, ργερ. ψιἢ ρεη., ἀδξ., ἀπά δοςι.; 

Ι, ΜΕ ρβεη. οἵ ρίδοα, οὔ, ὌΡΟΉ, 
Αἴζεσ νϑγῦς οἵ πιοίΐοῃ. δοτσαγάς, |ἰϊ. 
ἐρη 6 ᾿ἰῃ6 οὗ, 45 πλεῖν ἐπὶ Σα- 



τοϑ 

μου, ἰο αἱ! ἰοιυαγας ϑαιιος; ἴὶ. 
οὗ {{π|6, 45 ἐπὶ Κύρου, ἐνι {πὸ {ἰ)16 
οΥ Ονγιις; ϊ, ἢ πυπιεγαὶς, 45 ἐπὶ 
τεττάρων, ἤοιι ἀεεῤ, ᾿ἰϊ. οἱ α δαξὶς 
97 7ϑεγς. δ... ΑΝ ΔΕΒ, ἠάπξ. ᾿ἅ,0 
Ρίαοθ, ογὲ, πο, αὐ; 1ϊ. οἵ «ἴπι6, αἱ, 

οὔι, ἐπι; ᾿ϊ. Οὗ Ρύτροβα, )ογ, τυῖμ α 
υἱεῖν ἰο; ἰν. οὗ σοπάϊτϊοη, 45 ἐπὶ 
τούτοιξβ, οἵ ἐΐπδθ6 σοπαϊέίονιβ, 4150 
“δοοίάες τηϊς.᾿ 11, ὙΥΠῊ δοους. ἰ. 
οἵ πιοίϊίοη, οὔ ἐο, αρ'αἰπϑί; 11. οὗ {|π16, 

7ογ, απιγίηρ, τ ἰο; ἰϊ. οὗ Ρυτροβε, 

7ογ, 45 ἐπὶ τί; “70 Υ νιπαῖ (ρυγροβεὺ ̓ 
ἐπὶ δεῖπνον, ΤΟΥ ϑμῤῥεῦ. [Ιῃ Οοπι- 
Ροβίτίοη, ποι, αἱ, ὃν, δεείε5. Βεῖΐοτε 
Δ αϑρίγαϊεά νον εἰ ἐπὶ θεςοπ,ας ἐφ᾽, 
5 ἐφ᾽ ἵππου, οι λογϑεδαοῖ. 

ἐπ-ίασι, 5τά ρΡ]. ῥτε5. οἵ ἔπ-ειμι. 
ἐπι-βαίνω, 7 ρὉ 10, ρῸ πον; τποτιηί, 

2 δοτ, ἐπ-έβην. 
ἐπι-βάλλω, 7 ἑλγοιυ ποι; [υξ, -βαλῶ, 

Ρετί. -βέβληκα. ἐπι-βεβλημένοι 

τοξόται, α αγοἤεγ5 τυῖἢ αγγοτυς ογι {6 
οἰγίηρ. Τὰς. “" καυΐϊπο ῥμέ [αττονν5] 
οι 1μεῖτ [ 5: Πρ5].᾽ 

ἐπι- βουλεύω, 1 ῥίαη οὐ ῥῖοι αραϊτϑέ ; 
ἴαξ. -εὐσω. 

ἐπιβουλή, -ἢς, ἔ. α ῥῖοί, ἱγεασϑεῦν. 
ἐπι-δείκνυμι, 1 «λοῖυ, αϊεῤίαγ; ἴαϊ. 

«δείξω, 1 Δοτ. ἐπ-έδειξα. 
ἐπ-ιδεῖν, 2 Δοτ. ἰηξ, οἵ ἐπ-εῖδον (Ρτεβ. 

ἐφ-οράω). 
ἐπι-δίδωμι, 17 σίνε δεείίεε; [υΐ. 

δώσω, 1 λοτ. ἐπ-έδωκα. 
ἐπι-διώκω, 1 ρτγϑδμθ 

-διώξω. 
ἐ-πιεζόμην, ἱπιρετῇ. πιά, οἔ πιέζω. 
ἔπι- θυμέω, 1 ἀεεῖγε, εουοί, ΨΥ ὶτῃ βεῃ. 

(ἐπὶ δῃηά θυμό). 
ἐπι-κάμπτω, 1 δειια ἱπ, (οἵ ἰτοορϑ) 

τυλιοεῖ γοιπα ; ἴαϊ. -κάμψω. 

ἐπί-κειμαι, (1) 1 16 πίροτι, απὶ ῥαοσοα 
προ; (2)  ἀϑεαμῖί, αἰίαεῖ (πξεὰ 45 
Ρ855. οὗ ἐπι-τίθη μι). 

ἐπι-κούρημα, -ατος, π, Πλεῖῤ, ῥγο- 
ἐξοί 071. 

ἐπι-κράτεια, -ας, Γ, εονεῦ, ῥγοίδοίζοτι 
(τς ῥοτυεῦ οὐυεν, ἴτοπι ἐπὶ, απὰ κρά- 
τοϑ, ῥοιυεῦ). 

3 
επι- 

αἴον; ἴαῖ, 

ΨΡΟΟΑΒΌΓΑΒΚΥ͂. ἷ 

ἐπι-λαμβάνω, (Δεῖ. ἀπά ΜΙά.) 7 ἰαν 
ποϊὰ οἤ, Ξοἶζθ, νυ ἱτἢ βεη, 

ἐπι-λανθάνομαι (ογ ἐπι-λήθομαι), 1 
δνρει; ;» δ. ἐπι-λήσομαι, 2. Δ". 
ἐπ-ελαθόμην, φῬετ, ἐπι-λέλησμαι. 

ἐπι-λείπω, (ἰταη5.) 1 ἰεαυὸ δεινά, 
([πίγδῃς, ) 71 }αὶϊ, ατὶ τυατεεϊτρ᾽, 2 ΔΟΤ, 
-έλιπον. 

ἐπίλεκτος, -ον, σἤοϑεῖ, ῥίολεά. (ἐπὶ, 
δηά λεκτὸς, νειθδὶ δὰ). οἵ λέγω, 1 
εἤιοοΞ6.) 

ἐπι-μελέομαι, 7 ἑαΐε οπαγρε οὗ, Ἰοοΐ᾿ 
αἴεν; ἴαϊ. -μελήσομαι. 

ἐπι-μελής, -ἔς, σαγεζεὶ, 
Οοπ,Ρ. -έστερος. 

ἐπι-μένω, 1 γεγιαΐγι, τυαΐέ ; ἴαξ, -μενῶ, 
ἔ-πιον, 2 8οτ. οὗ πίνω. 
ἐπιιορκέω, 1 ετυφαῦ {αϊϑεῖν, ῥεγ)ιγ6 

1.561; ἴωϊ. -ορκήσω. 
ἐπι-ορκία, «ας, ἢ. α ζαἴ56 οαἰΐι, ῥεγλιγν. 

(ὅρκος, ατι οαἰΐ, ἐπὶ, οὐ (δεγοηαορ) 
16 {τὰ 1.) 

ἐπι-πίπτω, 1 7}α]] πέροη, αἰαοξ (1 
ἀαῖ.) ; 2 Δογ. ἐπ-έπεσον. 

ἐπί-πονοξ, -ον, ἰαδογίοιιξ, ἐγομδὶ βοΊῖ6, 
ῥογίοηαϊηρ' ἰγομδὶο. (ἐπὶ, ἀπιὰ πόνοϑ, 
ἰαδϑοιι.) 

ἐπι-ρρίπτω, 7 ἑΐγοιν πῤοη; 
ἐπ-έρριψα. 

ἐπι-σιτίζομαι, 7 ῥγοοίιγε ῥγουϊδίονιδ; 
Ι δοζ. ἐπ-εσιτισάμην. (σῖτοϑ, οογ.} 

ἐπι-σπάω, 1 ἀἄγαρ' οὐ ῥμὶὶ αὔίογ; ἴαῖ, 
-σπᾶσω, 

ἐπίσταμαι, 1 ἧποιυ, μπαεγεοίαμα ; ἱπ| 
Ρετί. ἠπιστάμην. 

ἐπι-στατέω,.] 5ἑαπαὶ οὐὔεῦ, παυδ ς01)1- 
γπαια οὐεῦ, (ἐπιστάτης, οδ τυῖο 
ἐς βοΐ οὐυεῦ. ᾿ 

ἐπι-στέλλω, 1 Ξεπα ἐο, Ξεπαὶ ἐἰάἑτιος ἰο; 
εοτμπαπα ; [αὰϊ. -στελῶ, 1 δοζγ. ἐπ 
ἐστειλα. 

ἐπιστολή, -ἢς, ἢ. α 1οἰ εν, ἐρι)ειεοίίοπ. 
(ἐπι-στέλλω.) ; 

᾿ἐπιτήδειος, -α, -ον, ϑπεἑέαδϊ, γι6Έ 55 α 
τὰ ἐπιτήδεια, }γουϊδίομιδ, τ. τἢ 
πιεσθοδαγίες (οἵ Ἰϊ{ε). 

ἐπι-τίθημι, (Αο:.) 1 ῥμέ ὁ, (Μά) 
εϑί τίρονι, αἰέαοῖ ; (ἐπι- κεῖμαι ἰ5 υϑει 
ἴοτ ἴῃ Ραββῖνς) ; Πιΐ, “θήσω. : 

αι κίοιιδ. 

1 δοῖ. 



ΡνΟΟΑΒυ ΑΚ ΝΥ͂. 

ἐπι-τρέπω, 77 δμίγδέ ἰο, σοημμαηα, 
ῥεγηιῖέ; 1 Δοτ. ἐπ-έτρεψα. 

ἐπι-φαίνομαι, 7 αῤῥέαΓ (ποαγ 1Π6 
8Ροῖ), παῖ 21} αῤῥεαγαλοθ; [αϊ. 
-φανοῦμαι. 

ἐπι-χειρέω, 7 ῥμέ γι» παρα ἰο, αἰἐοηιρί; 
(ἐπὶ, «πὰ χεὶρ, α λαηαδνρ; [αΐ. -ἥσω. 

ἐπι-χειρίξζω, 1ῃ8 5Άπ)6 45 ἐπιχειρέω ; 
ἔατ. ,τχειρίσω. 

ἐπι-χέω, 7 ῥοτιγ Οἵ᾽ ΟΥ ἔργ. 
ἔ-πλευσα, Ι Δοτ. οἵ πλέω. 
ἐ-πλήγην, 2 ΔΟΓ, ρΡ488. οὗ πλήττω. 
ἐ-πολέμουν, ἱπιρετῇ. οἵ πολεμέω. 
ἕπομαι, 1 γοϊϊοιν, ῥτγϑιθ; ἴαϊ. ἕψομαι, 

ἱπηροτῇ, εἱπόμην, 2 Δοτ. ἑσπόμην. 
ἐ-πόνουν, ἱπιρετῇ, οὗ πονέω. 
ἑπτά, φευθη. (1,Αἴ. ϑοῤρίθῃι.) 
ἑπτακόσιοι, «αι, -α, Ξευνελι ψιπαγεα, 
Ἔπύαξα, -ης, ἴ. Εῤναχα, αυδεη οὗ 

ΟἸΠοΐα, να οὗ ϑγεηπὄϑίβ (1. 64). 
ἐ-πυθόμην, 2 Δοτ. οἵ πυνθάνομαι. 
ἐργάζομαι, 7 τυογῖ, ἦο ; ἴαϊ. ἐργάσομαι, 

Ρετῇ. εἴργασμαι. (ἔργον, τυογλ.) 
ἔργον, -ου, τ. τύογῖ, αοἰΐοπ. ἔργῳ, 

Ὧπ ἀ6ε(, ἵν ζαοὶ. 
ἐρεῖν, ξαξ. ἰηξ, ΤΠ ρτεβ. φημί. 
ἐρημία, -ας, ἢ. α ἀεογί, Ξοἰϊ46. (ἔρη- 

μοϑ, Ἰοπεῖν.) 
ἔρημος, -ον, ἀῃὰά -ῇ, τον, ἰοριοῖν, 

(οϑοἰαίε (ἰ1 ἢ σεη.}; [Πεπο8 Εηρ. 
“Ἔγεγηϊξα,᾿ οὐ " Πογηλῖτ.᾽ 

ἑρμηνεύς, -ἔως, τι. απ ἐμέο γ ΡΥ ΘίοΥ.. 
(Ἑρμῆς, Μεγοιτν.) 

Τἔρομαι], 1 αεἢ (ἃ αυεβίϊοηλ; ἔξ, 
ἐρήσομαι, 2 Δογ. ἡρόμην. (ἐρωτάω 
ἷ5. υϑεά ἰηξέεδά οὗἉ ργεβεηΐ.) 

ἔρριψα, 1 Δοζ. οὗ ῥίπτω. 
ἐρῦμα, “ἀτοϑ,η. ἃ αεξεηοο, γογεἱοαίΐοη. 
ἐρυμνός, -ἦ, -όν, γογιεα, δΙΥΌΉ β΄. 
ἔρχομαι, 7 σοη16, σο: ἴαϊ, εἶμι (ἐλεύ- 

σομαιν, Ῥετῖ. ἐλήλυθα, 2 Δοτ. ἦλθον. 
ἐρωτάω, 1 αεῷ; ἴαξ. -ἤσω, 1 Δ0Γ, 

ἠρώτησα. (ϑες ἔρομαι.) 
ἐσσε-σώσμην, ΡΙαρετῇ. ρᾷβ5. οἵ σώζω. 
ἐ-σήμηνα, Ι Δοσ. οἵ σημαίνω. 
ἐσθής, -ῆτος, ἔἴ. ἀγό556. (ἕννυμι, 1 ῥπὲέ 

ο71). ([μΑ1. νϑ5115.) 
ἐσθίω, 1 φαὲ; ἴαξς. ἔδομαι, ρετί, ἐδή- 

δοκα, 2 801, ἔφαγον. 
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ἐ-σίγων, ἱπηροτί, οἵ σιγάω. 
ἐ-σιώπων, ἱπιηροτγί, οἵ σιωπάω. 
ἐ-σκεύασμαι, ρετί, ρ455. οἵ σκευάζω. 
ἐσκόπουν, ἱπηρετῇ, οἵ σκοπέω. 
ἔσομαι, [αΐ, οὗ εἰμί». ([1. 5241}. 
ἐ-σπᾶρην, 2 ΔΟΓ. Ρᾶ55. οἵἉ σπείρω. 
ἔ-σπαρμαι, ρΡετί. Ρα55. οἵ σπείρω. 
ἔ-σπᾶσα, Ι ΔοΓ. «οἴ. οἵ σπάω. 
ἐ-σπάσθην, 1 Δοτ. ρ455. οἵ σπάω. 
ἔσπειρα, Ι 8Δ0Γ. δοΐ. οἵ σπείρω. 
ἔ-σπεισα, Ι Δ0Γ. Δεῖ. οἵ σπένδω. 
ἑσπέρα, -ας, ἔ, θυεγιΐνιο. (πρὸς ἑσπέ- 

ραν, ἰοιυαγας ἐλ τυοεί.) 
ἐ-στάθην, 1 Δοτ. ρ455. οἵ ἵστημι. 
ἕστασαν, 3 Ρ]. ΡΙυρετί, οὗ ἵστημι (ἴῃ- 

{τη 5.). 
ἔστε, (οοη].)) τγ:1]. 

α5. 
ἔ-στειλα, Ι Δοτ. ἀςΐ. οἵ στέλλω. 
ἕστηκα, ρετῖ. Δοΐ. οἵ ἵστημι. 

ἰπέγαηϑβ, 7 οἑαπά.) 
ἔ-στην, 2 ΔοΓ. δοΐ, οἵ ἵστημι (ἰπίγαη5.). 
ἔστησα, Ι δΔ0Γ. οί. οἵ ἕἵστημι 

({τ4η5.}). 
ἔτστιγμαι, Ρετῇ, ρ4ς5. οὗ στίζω. 
ἐ- στρἄφην, 2 ΔΟΓ. Ρ4855. οὗ στρέφω. 
ἔ-στρεψα, 1 δοι. Δοΐ. οἵ στρέφω. 
ἔστω, 3 5ἴηρ. Ρτε5. ἱτῃρεγαΐ. οἵ εἰμί, 
ἑστώς, Ρετγί. ρατγεϊςῖρὶα οἵ ἵστημι. 
ἐ-σφάγην, 2 Δ0Γ. Ρ435. οἵ σφάζω. 
ἐ-σφενδόνων, ἱπιρετί. οἵ σφενδονάω. 
ἔσχατοξβ, -ον, ἰαεί, κί 6716. 
ἐ-σχόμην, 2 Δοτ. πηϊά. οὗ ἔχω. 
ἔσχον, 2 801. ἃςΐ. οἵ ἔχω. 
ἐ-σώθην, Ι Δοτ. ρ455. οἵ σώζω. 
ἑταῖρος, του, πι. α ΘοΟηΙρῥαγιῖοτι, 601715 

γαάε. 
ἔ-ταμον, 2 Δοτ. δοΐ. οὗ τέμνω. 
ἐ-τάχθην, Ι Δοτ. ρΡ4955. οἵ τάττω. 
ἔ-τεινα, 1 Δ0Γ. Δοΐ. οἵ τείνω. 
᾿τεόνικος, -ουὅ, πη. Εἱδοηῖοιι5, ἃ Τ,.466- 

ἀλεπιοηΐδη ΡΈΠΕΙΓΆΙ δ ΒυΖδηῖτη 
(ἿΠ. 30). 

ἕτεροξϑ, -α, -ον, 216 οἰἦιογ", ογ16 Οὗ ἄυο. 
ἐ-τε-τήκειν, ΡΙυρετῇ, δοΐ. οἵ τήκω. 
ἔτι, (αἀν.) 5411, ατιν ἰοῃιρογ. (οὐκέτι, 

γ0 ἰορι ρ΄ 67.) 
ἐπτμήθην, 1 ΔΟΓ. ΡΆ85. οὗ τέμνω. 
ἑτοῖμοξ, -ἡ, τον, γεαάν, ῥγοραγεά. 

(ἔστ᾽ ἂν, 50 ἰοτιρ' 

(Ρεγί, 
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ἑτοίμως, γεαάιὶϊν (ἄν. οἵ ἑτοῖμος). 
ἔτος, -ους, ἢ. α γεαῦ. (ἑκάστου ἔτους, 

ἔνε" γ“4α 7.) 
ἔ-τραπον, 2 Δοτ. Δςεΐ. οὗ τρέπω. 
ἐ-τρώθην, 1 Δοτ. ρΡ455. οὗ τιτρώσκω. 
ἔ-τρωσα, 1 8οτ. δεῖ. οὗ τιτρώσκω. 
ἔ-τυχον, 2 4οζ. ςΐ. οὗ τυγχάνω. 
εὖ, (αἀν.) τυοῖ], ῥγοβῥεγοιιδῖν. 
εὐ-δαίμων, -ον, λαῤῥν, ῥγοβῥεγοιιξ, 

τυεραϊεῖγ. (εὖ, τυοὶϊ, ἀηὰ δαίμων, 
Ζαιω.) 

εὐ-δία, «ας, ἢ. 4εἱγ-τυραί)ον,, α σαἷτ). 
εὐ-εργεσία, -ας, ἔ. ροοαά Ξεγυΐοο, ζἰπά- 

21658. 
εὐ- ἐργέτηϑ, -ου, τη. α δεηεζαοίοῦ, 
εὔτζωνος, -ον, τῦεῖ] οἰγαεά; Ὦεπος 

αοἰΐυθ. (εὖ, τυοῖϊ, αὐὰ ζώνη, α 
σίγα 6.) 

εὐθέως, αἰἰγδοίϊν, ἱπιηηιοαϊαίοῖν (Δάν. οἵ 
εὐθύς). 

εὐθύς, (1ἀ]. υϑεὰ 45 Δάν.) εἰγαΐρ λίαν, 
ηιηιεαϊαίοϊν. 

εὔ-κλεια, -ας, ἢ. ϑοοά απο, ρίονν. 
(εὖ, τυοῖ], ἀπιὰ κλέος, σου.) 

Εὐκλείδης, του, πὶ. Ἐποϊτάοδ, ἃ 5Ξεεῖ 
ἔτοπῃ ΡΗΪΙα5, ἰπ {ΠῈ ποις οὗ Ρεϊοροη- 
παβι5 (ΥΠΠ|. 48). 

εὔ-νοια, -α5, ἔ. ροοί-τυ], δἰιάηιο55. 
εὔ-νοος, -ον, οσοπίτ. εὔ-νους, ἀέγα,, τυε]]- 

αϊοῥοτε. (εὖ, τυεὶϊ, «ἀηὰ νοῦς, 
τηιϊπα.) 

εὔ-ξεινος, -ον, λοεῤῥίαδ]ο ; πόντος 
Εὔξεινοβ, ἴῃς Ετρίτιθ οὐ ΒΙδοκ ὅ6δ. 

εὐ-ττετῶς, (4ἀν.) δαεἰϊν. 
εὔ-ποροξ, -ον, δαϑν ἰο βᾷ55. 
εὑρίσκω, 1 Μηά, αἰϊξοουεῦ; 2. 8οτ. 

εὗρον, ἴαξ. εὑρήσω, φετῇ, εὕρηκα, 
Ρ8535. εὕρημαι, 1 8Δ0Γ. Ρ455. εὑρέθην. 

εὗρος, -ους, τ. τυϊάίἰ, δγεαάιί. (εὐρὺς, 
ὀγοαά.) 

Εῤρύλοχος, του, πι. Ἐπ] δολιι5, ἃ 
Βορ]ϊῖα ἔτοπη 1,5ὶ, ἃ ἴογη ἴῃ Ατ- 
ολάϊα (ἸΥ͂. 360). 

εὐρύς, «εἴα, «ὖ, τυἱά6, δγοαά. 
εὔ-τακτοξβ, -ον, τυεῖ] αγγαηϑεά, ἐπ ροοά 

ογογ. (εὖ, τυεῖϊ, αῃὰ τάττω, 1 αγ- 
γαιρΈ.) 

ΡΟΟΑΒΌΓΑΒΚΨΥ. 

Εὐφράτης, -ου, πι. δε τίνες Επῤλγαίες. 
ΤἼδ Ἑαδβίεγη δηὰ ὙΥ εβίεσῃ Ὀγαηοεβ 
Ἰοῖη ἰῃ Απηεηΐα ; ἰξ πεη ἢἤον5 
νγεβὲ οὗ 1η6 ΤΊρτῖβ, ρᾶββθ8 [του ρῃ 
Βαῦγίοῃ, ἀπά Ἰοΐη5 τῆς ΤΊρτὶβ θείοτε 
1 [4115 ἱπίο πε Ῥεγβίαη Οὐ], 

εὔχομαι, 1 ῥγαν, νοῖῦ; ζαξϊ. εὔξομαι. 
εὐ-ώνυμος, -ον, 1{τ, “ οὗ δοοά ΠΑΠΊ6," 

ἱμεῖν, {π6 Ἰ6Π:; εβρεοῖδ!!γ τὸ εὐώνυ- 
μον ἱκέραΞἹ, ἐκ ἴθ τὐἱπρ οἵ δη 
ΔΙΠΥ. (εὖ, ὄνομα, 07} ροοά παηιε; 
ΤΕΆΙῪ Δῃ ΕὨΡΠΕπΠη)ΐθπὶ ἔογ ἐλέ τρ- 
ἱπιοὰν εἰάθ, ἱ. 6. ἐκ 16}, νι Πϊο ἢ ἰξ ννᾶϑ 
ὉΠ ΌΟΚΥ ἴο πιεητίοη.) 

ξ- φἄγον, 2 Δοτ. νι ῖτἢ ργεβ. ἐσθίω. 
ἐ- φἄνην, 2 801. Ρ855. οὗ φαίνω. 

ἐφ- -ἔπομαι, 1 ῥμγϑιθ; ἔς. ἐφ-έψομαι, 
πηρετῇ, ἐφ-ειπόμην. 

Ἔφεσος, -ου, ἔ. Εῤῥόδιιδ ἴῃ 1,γάϊα, οἢ 
186 νγεβέ οοδϑβέ οὗ Αϑία Μίπογ. 

ἔ-φην, 2 Δοτ. οὗ φημί. 
ἐ-φηνάμην, Ι Δ0Γ. πιϊά, οὗ πσας 
ἐ-φθεγξάμην, Ι Δ0γ. οὗ Φθέγγ 
ἐφθός, -ἥ, -όν, δοϊϊοά ἀενν- ἩΡῊΝ οἔ 

ἕψω, 1 δοὶ). 
ἐφ-ίστημι, (ίταης.) 1 γιαΐε ἰο 5ίοβ ; οί 
οὐ; ἴυϊ. ἐπι-στήσω; (ἰπίταης.) 7 
δἰαπα ὃν, καὶ! ; 2 τοτ. ἐπ-έστην. 

ἐφ-όδιον, -ου, π. ̓ Ιγαυεϊ]ίην Ἔχ ῥδηιδε5 ΟΥ 
ΦΩῤὈΙίδο. (ἐπὶ, ἀπά ὁδὸς, α γοαά). 

ἔφ-οδος, -ου, ἢ, αὶ ἀῤῥτοαοῖι. 
ἔφ-ορος, -ου, π1. αι Οὐεγϑ6ε 7; οἱ Ἔφο- 

ροι, ἐπε ἘΡῤΠοῦς, οὐ Οουηο!! οὗ Εἶνε αἵ 
ϑραγίᾳ, (ἐφ-οράω, [ οὐυεγ566.) 

ἔ-φυγον, 2 Δοτ. οὗ φεύγω. 
ἐχθρός, -ἀ, -όν, Πποκίϊϊθ; απὸ δι 6η1ν. 

(ἔχθος, παίγεα.) 
ἐχρῆν, ἱπῃρετξ. οὗ χρή. 
ἐχρῆτο, 3 5ἴηρ. ἱπιρετῇ, οὗ χράομαι. 
ἔχω, ἢ λαυε, λοϊά,  οϑϑέξεῳ ἀφορ Σ ἴαϊ. 

ἕξω οἵ σχήσω, Ρετῇ, ἔσχηκα, ἱπῃρεγῇ. 
εἶχον, 2 Δοτ. ἔσχον. [πΊρεῖβ, καλῶϑ9 
ἔχει, ἐ! ἰς τὐεῖϊ; (Ρ455.) οἱ ἄνθρω- 
ποι ἔχονται, ἐἦε ἐριπαδίίαπίς αγὸ ζεῤί 
27ίϑοπεγς, (ΜΙ4.) 1 λοϊ οἡ ἰο, 5ο ἐχό- 
μενοξϑ, ποκέ ἴτε ΟΥ̓ΩΕΥ͂, 

ἔψευσμαι, Ρεγῇ, ρας, οἵ ψεύδω. 
εὐ-ταξία, -ας, ἔ, ροοα ογάεν, αἱδοὶ ῥ᾽ ύιθ. Ὁ ἑ-ώρακα, Ρετγῖ, δοῖ. οὗ ὁράω. 
εὔ-τολμος, -ον, ἀαγίηρ', ΠΟ ΓαρΈΟΙμ5, ἑ-ώρων, ἱπηρετῇ, δορί. οὗ ὁράω. 
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ἕως, δες. ἕω, Γ, τπογπίηρ'; πρὸς ἕω, ἰο- 
τυαγ ας πὸ εαϑὶ, 

ἕως, (οοη).) α5 ἴογιϑ ας, τε], τυλιῖϊο, 

Ζ. 

Ζαπάτας, «οὐ, πι. 1Π6 τίνοτ Ζαῦ ἴῃ 
Αϑϑυτία, δον ίηρ, ἴτοπι 16 Εαβὶ ἰῃ10 
1η6 ΤΊρτὶβ (1Π|. ΤΟΟ). 

ζάω, 1 Πἶνε; ἴαϊ, ζήσω, ἱπιρετῇ, ἔζην, 
ἰηῆη. (ῆν. 

ζευγηλατέω, 7 ἀγίνε α νοΐε 07) οκχεῖι. 
(ζεῦγος «πὰ ἐλαύνω.) 

ζεύγνυμι, Τ᾽ γολο, 7οῖγ:, αἰἑαοῖ ; [αϊ. 
ζεύξω, μετ, ἔζευγμαι, 2 ἀοτ. ἐζύγην. 

᾿ ζεῦγος, τους, π. α γοΐε 97 οκόιι. (1. 
μερί, Ἐυδ. γολθ.) 

Ζεύς, Διός, πι. Ζοις (Κοπηδη 7μῤῥ(ογ), 

γοο. Ζεῦ, 4ςο. Δία. 
ζηλωτός, -ἦ, -όν, εηυΐαδϊο. (ζηλόω, 

1 γἱναὶ.) 
ζημιόω, 7 ῥηιτιϊεἶι ; (ατ. ζημιώσω. 
ζῆν, ρΡτεβ. ἱπῆη. οἵ ζάω. 
ζῴην, ΡΓ65. ορί. οἵ ζάω. 
ζώνη, -η8, ἴ. α σίγαϊο. 

διγα οη.) 
(ζώννυμι, 1 

Η. 

ῇ, (οοηἢ.) ον, ἐπκαπ; ἢ .. ἢ, οἰ Πι6γ.. οἵ, 
ἦ, (αἀν.) ἐγμῖν, νογῖϊγ. 
ἦ 3 5ἰηδ. 500]. οὗ εἰμί. (1,4ῖ, ϑε7).) 
ἡ, (Δἀν.) τύλέγε, ΡΓΟΡΕΙΎ ἀαΐ. 5ἰἴηφ. 

[επη. οἵ ὃς, ἣ, ὅ. 
ἤγαγον, 2 ἃοτ. οἔ ἄγω. 
ἤγγειλα, 1 δοτ. οἵ ἀγγέλλω. 

᾿ ἡγεμών, -όνοβ, π). α Ἰεπάογ,, ρ΄. 
ἡγέομαι, (1) 1 ἰεαὰ ἐπ τὐαν; (2) 1 

δ Ῥο56 ; ἴυϊ. ἡγήσομαι. [[“41. ἄπο 
ἢᾶ5 4150 βοΐ πηεδῃϊηρϑ.7 

ἠγέρθην, 1 Δοτ. Ρ455. οἵ ἀγείρω. 
Ἡγήσανδρος, -ου, πι. Περεεαπαογ, ἃ 

ατεεῖκ οαριαΐη {Ὑ11. 71). 
ἠγνόουν, ἱπιρετῇ. οἵ ἀγνοέω. 
ἦγον, ἱπιρετῇ, οἵ ἄγω. 
ἤδειν, 1 ἁπεῖυ; Ῥὶυρετῇ, οὗ οἶδα, υξεὰ 

45 ἱπηρετί. οἶδα Πανίηρ ἃ Ρτγεβθηΐ 
βἰρηϊβοδίίοη. 

ἡδέως, (1ἀν.) οΙαάίγ, τυ ῥ᾽ θαβηγ, 
Οοπ!ρ. ἥδιον ; 5.061]. ἥδιστα, 
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ἤδη, (ἀν.) ποτυ, αἰγοαΐν, ὃν ἐ]ιἰ5 ἐἰ1η16. 
ἠδικήθην, 1 Δοτ, ρΡᾶ55. οἵ ἀδικέω. 
ἠδίκηκα, ἠδίκημαι, Ρετῖ, δοῖ, «ἀπά 

Ρ855. οἵ ἀδικέω. 
ἥδομαι, 7 αηὶ ρ]φαφε4; ἴαϊ. ἡσθήσομαι, 

Ι Δοῖ. ἥσθην. 
ἡδόμην, ἱπηροτί, οἵ ἡδόμαι. 
ἡδονή, -ῆς, ἔ, οτυθοίγι655, ῥΙ ας Υ 6. 
ἠδυνάμην, ἱπιρετῇ. οὗ δύναμαι. 
ἡδύς, -εἴα, -ὖ, ετσοοί, ῥ᾿]δαϑξαγιί, ἀοἸἱοίοτι5. 

Οοπηρ. ἡδίων, Ξιρετ], ἥδιστοϑ. 
ἥξειν, 3. ΡΙ]. ἤεσαν, ἱπηρετῖ, οὗ εἶμι. 

([μλι. ἐδο.) 
ἤθελον, ἱπηροτῇ, οὗ ἐθέλω. 
ἤθροισα, 1 Δοτ. Δοΐ. οὗ ἀθροίζω. 
ἧκε, ΠΊΔΥ 6 3 5ϊηρ. ἱπηρεγῇ, οὔ ἥκω οἵ 

Ι δοζσ. οἵ ἴημι. 
ἧκον, ἱπγρετῇ, οὗ ἥκω. 
ἠκόντιζον, ἱπιρετῇ, οἔ ἀκοντίζω. 
ἤκουσα, Ι 8οτῖ. οἵ ἀκούω. ᾿ 
ἥκω, 1] αὶ σοΊ16, αΥ̓Τίυο ; υϑοὰ 45 ρετί, 

οἵ ἔρχομαι, ἴαϊ. ἥξω. 
ἠλάθην, 1 Δοτ. ρ455. οἵ ἐλαύνω. 
ἡλάμην, Ι δΔοτ. πιά, οἵ ἅλλομαι. 
ἤλασα, Ι Δοτ. Δεῖ. οὗ ἐλαύνω. 
ἦλθον, 2 Δοτ, Μ 1 Ργεβ. ἔρχομαι. 
ἠλίθιος, -α, -ον, 7)οοἱ δ}, εἰν. 
ἥλιος, τοὐυ, πη. ἐδ 51ι722. 
ἡλλόμην, ἱπιρετῇ, οἵ ἅλλομαι. 
ἥλωκα, ἡλώκειν, Ρετί. Διὰ ΡΙυρετῇ, οὗ 

ἁλίσκομαι. 
ἡμέρα, -ας, ἔν α ἄαν; ἅμα τῇ ἡμέρᾳ, 

αἱ ἀαγ-δγεαΐ. 
ἡμέτεροξ, -α, -ον, Ρο55. 44]. ο"7.. 
ἡμίονος, του, τη. α πιμῖ6. (ἣἧμι-, παϊῇ, 

δηὰ ὄνοϑβ, αἱὰ α55.} 
ἡμίπλεθρον, του, ἡ. λαϊῇ α ρϊοίλγοη, 

ἱ..8.. 50. ἔδοῖ; 
ἥμισυς, -εἰα, -υ, λαϊῇ, 
ἤν, ἴοτ ἐὰν, ἐξ 
ἣν, ἱπιρεγῇ, οὗ εἰμί, (1,41. ϑρ7).) 
ἠνάγκασα, Ι 8οτ. δοΐ. οὗ ἀναγκάζω. 
ἠνέχθην, 1 Δοτ. ρΡ455. ΜΠ} Ρτεβ. φέρω. 
ἡνίκα, (ςοη].) τυλετι. 
ἠνίοχος, -οὐ, πι. α οαγϊοίοογ, αγῖυεΥ 

(ἴτοπι ἠνία, τεῖτι5 ἀπιὰ ἔχω, 1 ποία). 
ἠξίουν, ἱπηρετῇ, οὗ ἀξιόω. 
ἥξω, ἔυξ, οὗ ἥκω. 

] 

Ξ 

ἱ ἠπείλουν, ἱπηρετῇ, οἵ ἀπειλέω. 
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ἥπερ, (ἀν. ) τυλιοῦδ, Ῥτορε Ϊ ἀδξ, βίην. 
ἴεπι. οὗἉ ὅς-περ. 

ἠπιστάμην, ἱπηρετῇ, οἵ ἐ ἐπίσταμαι. 
ἠπόρουν, ἱπιρετγῇ, οὗ ἀπορέω. 
Ἡράκλεια, -ας, ἔ, Ηογαοῖφα, ἃ ΟἿ ἴῃ 

ΒΙΙΠγηΐα, οα της Επχίπθ. 
Ἡρακλείδης, -ου, πι. Ἠεγαοϊτάες, δ 

ἀρεηΐ οὔ π6 ΤὨτγαδοίΐδη ρτίπος δε: 65. 
Ἡρακλεώτης, -ουὅ, πι. 4 Ηεγαοίδατι οΥ 

ἱπῃαθιῖδηξ οὐ Ηδγδοϊθδ. 
Ἡρακλεῶτις, -ἰδος, ἔ, (55. γῆ), ἐλδ 

αἰϊξίγῖοὶ 97 Ηεγαοῖεα. 
Ἡρακλῆς, -έους, τη. Ηεγαοῖος (Κοπιδπ 

Ἡεγοιθ5), δοὸη οὗ Ζευς δηὰ ΑἸΪο- 
ΓΕΔ. 

τιρέθην, Ι Δ0Γ. Ρ455. οὗ αἱρέω. 
ἥρημαι, ρετῖ. Ρα55. οὗ αἱρέω. 
ἠρξάμην, Ι δοζ. πηϊά. οἔ ἄ ἄρχω. 
ἠρόμην, 2 δοῖ. οἵ ἔρομαι; (τέε5. 

ἐρωτάω.) 
ἥρπασα, 1 Δοτ. δεΐ. οὗ ἁρπάζω. 
ἥρπασμαι, ρετῖ. ρ455. οἔ ἁρπάζω. 
ἠρχόμην, ἱπιρετῖ, (1) οὔ ἄρχομαι; 

(2) οὗ ἔρχομαι. 
ἦρχον, ἱπηρετγῇ, οὗ ἄρχω. 
ἠρώτησα, Ι Δ0Γ. οὗ ἐ ἐρωτάω. 
ἠρώτων, ἱπιρετῖ. οὗ ἐρωτάω. 
ἥσθην, Ι 8Δοτ. ρᾶ55. οἵ ἥδομαι. 
Ἡσθόμην, 2 δοζ. οὗ αἰσθάνομαι. 
ἣσυχία, τας, ἔ. φωϊείπεες ; ἄγειν ἧσυ- 

χίαν, ἰο ἀδεῤ φιιϊοί. 
ἢσχύνθην, Ι ΔΟΓ. Ρ485. οὗ αἰσχύνω. 
Ὠτησάμην, 1 Δ0Γ. πγϊά, οὗ αἰτέω. 
Ἡτιώμην, ἱπηρετῇ, οἵ αἰτιάομαι. 
᾿τούμην, ἱπιρετῇ, πηϊά. οὗ αἰτέω. 
Ὥτουν, ἱπηρετῇ, οὗ αἰτέω. 
ἡἥστάομαι, 1 απι 655 ἔλαη, ἷ. 6. απὶ 

οοπφμεγεί; ας. ἡττήσομαι, γειΐ. 
ἥττημαι. (ἥττων, 655.) 

ἧττον, (Δἀν.) 165. 
ἥττων, -ον», 655, ἐμ ΟΥ̓ οΥ, τυεαξον, 
ηὐλίσθην, 1 Δοτ. ρ155. οὗ αὐλίζω. 
ἠχθέσθην, Ι Δλοτ. ρ455. οἵ ἄχθομαι. 
ἤχθην, Ι Δοτ. νῷ οἵ ἄγω. 
ἠχθόμην, ἱπιρετῇ, οἵ ἄχθομαι. 

ΟΟΑΒΌΓΑΚΨΥ. 

Θ. 

θάλαττα, -η5, ἔ. ἐλε 5Ξεα. 
θάνατος, -ου, πι. ἐἄεαίλι. 
θανατόω, [ εοπάεπε ἰο αἰεαίϊ; ἴαῖ, 

θανατώσω. 
θανοῦμαι, ἔυξ. οἵ θνήσκω. 
θάπτω, 17 διιγγ; ἴαϊ. θάψω, 2 δοτ, 

Ρ455. ἐτάφην. 

θαρραλέος, -α, -ον, δοϊά. (θάρρος, 
σοπ γα 56.) ΟὐΟμΡ. -ὦτεροξβ. 

θαρραλέως, (4ἀν.) δοϊαϊν. 
θαρρέω, 7 απ οὗ βοοα σομγαρε. 
θάρρος, -ους, ῃ. δοίἄμεες, σοι αΡΘ. 
θαρσύνω, 1 ᾽παΐε δοϊ(, εποοιγαρεὶ 

Ι δοζ. ἐθάρσυνα. 
θᾶττον, (οπΠΊΡ. 

φιϊολῖν. 
θαυμάζω, 17 τυονάον, τπαγυεῖ; ἴαϊ. 

θαυμᾶσω, Ῥετί. τεθαύμᾶκα. (θαύμα, 
τυοηα167..) 

θέα, "ας, ἔν. α υἱεῖν, α εἰρλί. 
θεά, -ἂς, ἔ, α ροαάε::. 
θέαμα, τατος, τ. “ἃ εἰρζί, εῤεοίαοϊο. 

(θεάομαι, 1 566.) ᾿ 
θεῖναι, θείς, 2 Δ4οτ. Δοΐ. ἱπῆπ, πὰ ρατί. 

οἔ τίθημι. : 
θέλω, 1 εὐἱϑῆ; ἔαξ. θελήσω. 
θέμενος, 2 801. τηϊά, ρατέ. οὗ τίθημι. 
θεός, -οῦ, πι. α φοά; σὺν τοῖς θεοῖϑ, 

τοῖμ {πὸ ροάς᾽ πεῖῥ. 
θερμασία, «ας, ἔ. τυαγημδ, (θέρω, 1 

τυαγῃ1.} 3 
θερμός, -ἦ, -όν, τυαγηῖ. 
Θερμώδων, Ξοντοϑβ, τη. ἐπ ΤἼ}εγηποάον, 

ἃ τῖνεγ οἵ ῬΡοπίυς, βονίηρ ἱπίο τΠ6 
Εὐυχίπε 884 (ΥἹ. 140). 11 51}}} Κεερς 
ἰϊ5 ΠᾶΠ18Ὲ 45 Τ᾽ ὨΪγπΊΔἢ 88." 

θέσθαι, 2 Δοτ. πιὶά. ἰηῆη, οὗ τίθημι. 
Θετταλός, -ἤ, -όν, ΤλεΞϑεαϊίαιι, ὁ 

᾿ῃ Πα Ὀϊτδηΐ οὗ ὙΤΠαββαὶν ἴῃ Νογίμεγπη 
ατεεςε. ᾿ 

θέω, 1 χηγε; ἕαξ. θεύσομαι. ᾿ 
θεωρέω, 1 υἱειυ, ἐδ ῥεοί, τευίειυ (Ἰτοο0}5), 

[αξϊ. -σω. 
θηρεύω, 1 ἀππέ, ἐπαεο. (θὴρ, α εὐϊϊ 

ὑεαΞί.) Ὶ 
θηρίον, του, π. α τὐἱϊά δεακί. (6 

[,ἴ, δα, 

οὗ ταχέως, η1ογδ 



νΟΟΑΒΌΣΑΚΨΥ. 

θήσω, (υϊ, οἵ τίθημι. 
Θήχης, -ου, πι. 7 Λεοἦιο5, ἃ πιοιυηίαϊη 

ΠΘΑΓ Τταροζαβ,  Πεπσα 1Π6 Οτθακ8 

Βοῖ {1Πεὶγ ἢγβί βρῇς οἵ 1ῃ6 5Ξεᾳ (Υ. 
282). 

Θίβρων, -ωνος, πι. Τ᾽ ίδγονι, α ϑρατίδῃ 
ΠΟΠΙΠηαΠάογ, βδεηΐ οὐδ ἴο ΟΡΡΟβα 
ΤΊβϑαρπογηοβ (111. 5.43). 

θνήσκω, 1 αἷε; ἴυξ. θανοῦμαι, Ρετί. 
τέθνηκα, 2 ἀοτ. ἔθανον. 

θόρυβος, -οὐ, πι|. γιοἶ56, σορζιιίοτι, 
ἐμηιμὶ, 

Θρᾷκη. -η5, [. Τάγαοο, πονν [ογπλίησ 1Π6 
εαϑΐδθγῃ Πα]ῇ οὗ τὴς ΤΌΓΚΙΘ ἢ ργονίηοςα 
Ἐλυπλε]ΐα, απὰ σοηίαϊ πη ρ 1Π 6 σαρ αὶ] 
Οοηβίαπεϊηορίθ. ΑἸβο ἃ ἀϊβίτίος οὗ 
ΒΙΕΠγηΐᾳ ἴῃ Αβίᾳ Μίποτ. (τραχὺς, 
γομβὶ.. ) 

Θρᾷκιος, -α, -ον, Τλγαοίαιι, οτ Ὁε- 
Ιοηρίησ ἴο ΤΉταοο. 

Θρᾷξ, -ᾳκός, πι. α ΤἼγαοίαη. 
θρασέως, (Δἀν.) δοϊ αν. 
θρασύς, -εἴα, -ὑ, δοϊα,, νδγιέμγ 6501}. 
θυγάτηρ, -τροϑ, ἵ, α ἀατιρ]ιέογ. 
Θυνοί, -ὥν, πι. ἐλ Τλγηῖ, α Ῥϑορῖὶε ἴῃ 

Τῆτασε; {πεν οοἱοηϊδξεά ΒΙΓΗγηΐᾷ 
(ΤΠ. 138). 

θύρα, -ας, ἔ. α ἀοογ. (1,41. 7ογ65.) 
θύρετρα, -ων, (πευξ. ρΡ᾽υτ.) ἄοοΥ5. 
θυσία, -ας, ἔ. α Ξαογί)οο. 
θύω, 1 εαογίβεε; (Μ|Ιά.) 1 εαογίξοε 
ον 1) 56 1}, ἱ. 6. ἑαζχο ἐπ αμϑῤίοσοϑ; [αῖ, 
θύσω, γετῖ. τέθὕκα. 

θώραξ, -ἄκος, πι. α δγεαςίῤ᾽αίο, σογ8- 
ἰεἰ, σε α585. 

Θώραξ, ἄκος, πι. Τλογακ, ἃ Βοεοίϊδῃ 
δεηεγαὶ, Ἰθαϊουθ οἵ Χεποόρποη (ΥἹ. 

159). 
1. 

ἰδεῖν, 2 Δοτ. ἰηῇη, οὗ εἶδον, ρτε5. ὁράω. 
ἰδίᾳ, (Δἀν.) φγίναίοϊν, ογι ογιε 5 οἱ!: 

ασοοπιΐ (ἀδῖ. ἔεπ). οἵἉ ἔδιο5). 
ἴδιος, -α, -ον,  γίναέο, ογι6᾽ 5 οτὺτι. 
ἰδιώτης, -ου, Π|. α ῥγίναίε ῥοῦ 5011. 
ἴδοιμι, ἰδών, 2 Δοτ. ,36ξ. ορξ. ἀπά Ρατΐ. 

οἵ εἶδον, ρτε5. ὁράω. 
ἱέμην, ἱπηροτγῇ, πηϊά, οἵ ἵημι. 
ἰέναι, ρτε5, ἰπῆη, οὗ εἶμι. (1,4, ἐδο.) 
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ἰερεῖον, -οὐ, π. α υἱοίϊηι. 
ἱερός, -ά, -όν, μοῖν, εαογεα : τὰ ἱερὰ 

καλὰ ἣν, ἐλιὲ ξαογεα (δμίγαι 5) τὐϑγ δ 
“7ανοιιγαῦϊο, ἱ, 6. ἐδ βαογίγοθ 5)ιοιυθά 
ϑοοα ΟἸϊο1:5, 

ἵημι, (Δοῖ.) 1 ἑἄγοιν, 57ιοοἱ, ϑομαῖ; 
(Μιά,.) 1 γεϑλ, ας. ἥσω, τ ἀοτ. ἧκα, 
Ρετῇ, εἶκα. 

ἴθι, ῥτεβ. ἱπηρθγδξ. οἵ εἶμι. (1,41. ἐνο.) 
ἱκανός, -ἦ, τόν, 3, φεΐίανϊο, δ οίεηί, 
αὶ; σοτΏΡ. -ὠτεροϑ, ΞῈΡεΙ]. -«ὦτατοϑ. 

ἱκανῶς, (Δάν.) ϑη ιοϊοηϊν. 
ἱκετεύω, 1 δ ῤῥίϊσαίθ, θμέγεαΐ ; 

-εύσω. (ἱκέτης, α φΡβῥἰἑατι!. 
ἱμάς, -άντοϑ, πὶ. α είγαῤ, ἐποηρ. 
ἱμάτιον, του, ἢ. α εἰοαΐ. 
ἵνα, (1) (ἀν.) τυλογο; (2) (ςοη].) 

ἦρι ΟΥ̓ΩΟΥ ἐμαί. 
ἵππαρχος, -οὐ, π|. α σΟἸ1Ι ΑΜ ΕΥ̓ ο)] 

οαναΐγγ. (ἵππος, απὰ ἄρχω, 1 γε6.) 
ἱππεύς, -ἔως, πὶ. α Πογεοηιαι; ΡΙ. 

ἱππεῖς, οαυαΐ; “γ. 
ἱππικός, τή, -όν, δεϊοηρίρ' ἰο α μογϑε; 
τὸ ἱππικὸν, {6 σαναῖγγ; θώραξ ἱππι- 
κὸς, α σαναϊγν ὀγεαςίρίαίε. 

ἵππος, -ουὅ, τη. α λογϑξο; ἐφ᾽ ἵππου, οἡ 
λογξεδαοξ. 

ἴσασι, 3 Ρ]. ἔτοπι οἶδα. 
ἴσθι, ἱπιρεταΐ, οὗ οἶδα. 
Ἱσθμός, -οὔ, π᾿. ἐλ Πςἐλητις οἵ Οοτί πιῇ, 

)οϊπίηρσ τῆς Ῥεϊοροπιιεβὰβ ο Νοτ- 
τότ αταθςα (ΠῚ. 185). 

ἴσμεν, 1 Ρ]. ἔτοπι οἶδα. 
ἰσό-πλευρος, -ον, εγιαϊ-οἰ θά, 

δῃὰ πλευρὰ, α 5142.) 
ἴσος, -ἡ, -ον, ἐμαὶ; εἰς τὸ ἴσον, ἰο 

απ ἐφμαϊγ; ἐξ ἴσου, οπ εηιαὶ 
ἐγ 715. 

Ἰσσοί, -ὥν, πι. 755], οΥ 755:5, ἃ ἴον 
ἴῃ ΟἸΠ οἶα, ἴῃ ἐπ Ν, Ε. σοτποσ οὗ π6 
Γενδηΐξ (1, 158). ϑενθῃῖυ Ὑεᾶῖβ 
Αἰτογνγαγάβ ἰξ Ὀασαπη8. ἔλπιουβ ΓῸΓ 
ΑἸεχαηάεγ᾽ 5 υἱοΐογυ ονοῦ ἴῃ Ρεγβίδῃϑ, 
Ἠΐσὶ, 338. 

ἴστε, 2 ρὶ. 
ἔγοτῃ ἔσθι. 

ἵστημι, ((ταη5.} 1 γιαχε ἰο 5ἰαρα, είοῤ, 
δοέ περ; ἴαϊ. στήσω, 1 δοτ. ἔστησα: 
(ἰμίγϑῃβ,) 1 οίαμά, καὶ; νει, ἕσ- 

[υϊ. 

(ἴσος. 

ἴτοπὶ οἶδα, οἵ ἱπιρετδί. 
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τηκα, (φατέ. ἑστὼς,) 2 δοι. ἔστην, 
Ι δοῖ. Ρα55. ἐστάθην. 

ἱστίον, ουὅ, ἢ, α 5αἱΐ. 
ἰσχῦρός, -ά, -ὄν, εἰγοηΡ'. 
ἰσχυρῶς, (4ἀν.) Ξέγογιρίν ; Ὠξῆςς σεν, 

ἐκοθοα τρίς, 
ἴσχω, (4 ἔοτπι οὗ ἔχω, 1 ΣΖ56ίοῤ, 

μίμάεν. 
ἴσως, (αἀν.) ῥογλαῤο, ({. ὀφιαϊ]ν.) 
ἰτέον, νεῖ. δά]. ἔγτοπλ εἶμι, οὔἹ6 17)1|5ΐ 

9ο. 
ἴτυς, -υος, ἴ. ἐῖιὸ γίηι οὗ α 5}ιϊοϊά. 
ἴτωσαν, 3 ΡὈ]. ἱπιρεταΐῖ. οὗ εἶμι. 

ἐδο.) 
ἴχνιον, -ου, ἢ, α ἔγασε, ἰγαοῖ. (χνος, 

α ἐγαεῖ.) 
ἴω, ἰών, ργεβ. 50]. δηά ραγῖ, οὔ εἶμι. 

(λι. ἐδο.) 

([μἱ, 

τῷ 

καθ-ἐζομαι, 1 εἐἐ ἀοιυη, ταδί, μαὶέ; 
ἱπηρῇ. ἐκαθ- εζόμην. 

καθ-είς, 2 Δοτ. ρατί, οἵ καθ-ίημι. 
καθ-έλκω, 1 ἄγαιν ἀοιυη; ἴαϊ. -έλξω. 

πηρῇ. καθ-εἴλκον. 
καθ-εύδω, 1 εἰεερ; ἱπηρεγξ. ἐκάθευδον. 
καθ-ήκω, 1 γεαοῖΐι ἀοιυτ; τὸ καθ-ῆκον, 

ἐμε ῥαγέ τεαολιίπρ' ἀοιυη. 
κάθ-ημαι, 1 οἱ ἄοιυν, δ»σατηῤ. 
καθ-ίημι, 1 Ξε ἀοτυι, ἰοὲ γαῖ; ἴυϊ. 

-ἥσω, ἱπηρί. -ίην. εἰς προβολὴν τὰ 
δόρατα καθ-ιέντες, σοτιοπῖρρ ἐλιοὶῦ 
δῤθαῦϑ, 1." Ἰοϊεῖη σ᾽ ἀοννῃ ἘΠ6ΙΓ 5ρΘᾶΓ5 
ἴοτ διίδοκ. 

καθ-ίστημι, (ίταη5.) 1 56ὲ ἐπι ΟΥ̓ΕΓ, 
δθέ16, αρῥοίτιέ; ξαϊ. κατα: στήσω; (1π- 
{γ4}5.}) 1 αηι ῥίαοθα! : φῬετῖ. καθ-έἐστη- 
κα, 2 801. κατ-έστην. 

καθ-οράω, 7 ἰοοΐ ἄοιυπ πῤοιι, δελοϊά ; 
(ας. κατ-όψομαι, 2 λοῖ. κατ-εῖδον. 

καί, (οοι).) (1) απά; (2) αἶΞο, δνεῖι; 
καὶ 5... καὶ, Φοζυτος ν 4Πηη: 

ἙΚάϊκος, -οὐ, πι. ἐ16 Οαἴοιι5, ἃ τῖνοῦ ἴῃ 
Μγϑῖα, ἤονίηρ ὈῪ Ῥεγβαᾷπ)ις {ὙΠ1|. 

532) 
Ἰζαιναί, -ὧν, ἔ. Οαφραρ, αὶ ἴοννῃῃ ἴῃ 

Μεβοροίδπηϊα οἢ (ἴῃς Τὶρτὶ5 (1Π, 
08); ΡεΓπαρ5 1Π6 δηοίθης Αβϑγιίδῃ 
Οα]δῃ, πιθητοηθαὰ ἴῃ εη6βὶ5, Χ, 11. 

ΨΡΟΟΑΒΌΓΑΚΡ, 

καίπερ, αἰμ]οι οι, (αἰ ραγεοῖρ ον 
καιρός, -οὔ, ἢ.. α έὲ ἐΐηιθ, 5θαβοῦ, 

οῤῥογιίμῖίν. 
καίτοι, α»ἃ γεί. 
καίω, 7 διγη, ζίπαϊε; ἴαϊ, καύσω, 

δοῖ. ἔκαυσα, φῬετῖ. Ρ455. κέκαυμαι. 
κακίους, ποηϊ. Ρ]. οἵ κακίων, φομίΓ, 

ἴον κακίονεϑ. 
κακός, -ἤ, -όν, δα(, τυϊονεα, σοτυαγαϊν ; 

σορ. κακίων, 5υρεῖ!. κάκιστοϑ: 
ἢ, Ρ]. κακὰ, ουϊϊ5, πιῖϊε ογίκιτιος, 

κακουργέω, 7 40 εουἱϊ; νὶτ} 4οο. 7 ἐπ- 
,ιγθ; ἔαϊ. τήσω. (κακὸν, ἔργον.) 

κάλαμος, -ου, πι. α τεεά, (1νΑϊ. σαϊα- 
7.115.) 

κολέω, 7 οαἱ], 5μἸηηῖοῦι, ὑκυϊίε; [αῖ, 
-έσω, Ῥετῖ, κέκληκα, Ῥετί. Ρᾶ55. 
κέκλημαι. 

Καλλίμαχος, -ου, πγ. (αἰ Πἰγιαοΐτι5, ἀν 
Ατοδάϊδη οαρίαϊη (΄. 258). 

καλός, -ἤ, -όν, δεακέϊιϊ, γαὶγ, ποῦϊο, 
ϑοοά; οοπιρ. καλλίων, ευρετ]. κάλ- 
λιστοϑξ. 

καλῶς, (τἀν.) Μμαϊγῖν, ποδῖν, τυεῖϊ, 
καλῶς ἔχειν, ἐο δὲ τυοῖϊ ([ϊξ, “ἴῃ ἃ 
βροοά οομπάϊτίοη᾽)}; 5υρεῖ. κάἀλ- 
λιστα. . 

Κάλπη, -η5, ἔ, Οαἱ]ρδ, ἃ τῖνετ αηὰ ἕονγῃ 
ἴῃ ΒΙΓΠγηΐα : ἰΐ5. συϊη5. τα πιαικεά 
ὈΥ ἔννο Παγρουτγϑ οαἰ!εά Κεγρε. 

Καλχηδονία, -ας, {. Οαϊολϊμεάοπία, τῃ 8 
ἀϊξίτίοςξ τουηὰ (α]οπεάοῃ. 

Καλχηδών, -όνος, ἔ, Οαἰο)δάοπ, ἃ 
τοννῃ ἴῃ ΒΙ(Πγηίΐα. 

κάμνω, 17 ἰαδοιι, ατὶ τυραῦν, ατὸ δίοῖ; 
ἔαξ. καμοῦμαι, ρΡετί. κέκμηκα, 2 ΔΓ. 
ἔκαμον. Οἱ κάμνοντες, ἐλ 5ἱοῖ,. 

καπνός, -οὔ, πὶ. ὁγηοζο. 
καρβάτιναι, -ὧν, ἔ, Ρ]. ελοες (οὗ υη- 

ἀτεϑϑεά [εφίμογ), ὄγορμε8. 
Καρδοῦχοι, πι. τε Οαγαποεκίαης, ἃ 

ΠῚ ἀὐθε ἴῃ Ατπιδηΐα, ΠΟ 16 
Κυτάς, οΓ Κυτάϊξίδῃ. 

Καρπαία, -ας5, ἔ. ἐλο (αν ῥαΐαλι, αὶ πλπιῖς 
ἄλῃςβ δῃηοηρ ἴπ6 ὙΠ Εββα] Δ }5. 

καρπός, -οὔ, πι. 7 μὲ. 
κάρνον, -οὐὅ, α γιμὲ, οὐιοοίτιμέ, 
κατά, ρῥτερ. ψ]Π ρθη, δηά ἃςο, (τοοῖ 

τηεδηίηρ ἄονγα), 1. ἢ ρθη, 1, 



ῬΟΟΑΒΌΣΓΑΚΡ. 

αοτυη ἤγοηι, ἀοτυη ἐπ: τὶ, ἀοτυν μῤοη, 
αραϊηδί, 11, ν "ἢ 4οο. ἱ. οὗ ρΐδςς, 
ἄἰοτυν αἱοηρ', αἰοηρ', αγιοιρ', αϑοπί; 
κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, ὧν 
ἰαπαὶ απο 5θα: ἰὶ. οἵ {ἰπ|6, 45 κατὰ 
τοῦτον τὸν χρόνον, αἱ {]ιὶ5 {716 1 Χἰϊ. 
(ἐβρβοία!} }ν}) ἀσοογαἴτρ' ἰο, α5 γερ αΥ 5; 
κατὰ κράτος, ὃν ἴογοθ οὐ αἱ Κμὶ] 
βῤεθα (5εε ἀνὰ κράτοΞ), κατὰ λόχους, 
ὃν σογιρα»ιῖθ5. ἴῃ Οοπηροβίτίοῃ, (οι, 
(Ἰοτυτγὶρ) οὐ εεὐογἶγ, αρ'αἱριδί, ἘΒ6- 
ἔοτϑ δῇ δϑρίγαϊεά γοννεὶ κατὰ ὈδοοΠΊο5 
καθ᾽, ας καθ᾽ ἡμέραν, αἀαϊϊγ. 

κατα-βαίνω, 7 σοηϊθ ἀοιυη, αἰεξοθηα, 
9Ὸ αἀοιυη ἰο ἐπ 5εα; ἔαϊ, -βήσομαι, 
2 8οζ. κατέβην. 

κατ-αγγέλλω, 1 αογιοιηοθ, αἰΐδοῖοϑο; 
ἴυξ, -αγγελῶ, -ἠγγειλα. 

κατά-γειος, -ον, τ» ὙΡΎΟτΤἶ, σε δέογ- 
γαπεαη, (κατὰ, δειιοαίδ, αὐτιὰ γῆ, ἐδ6 
φαγί.) 

κατ-άγνυμι, 1 ὄγεαξ ; ἔαϊ, -άξω, 2 Ρετῇ. 
-ἐᾶγα. 

κατ-άγω, 1 ὀγίπρ ἄοιυη, ὀγίπιβ' ἈΟΊΙ6, 
γεξίογ; ἴαϊ, «ἀξω. 

κατα-διώκω, 7 2ηγ5μ6 οἷοδθ; [αΐ. «διώ- 
ἔξω. 

κατα-δύω, (ἰπίταηβ. ἀηὰ ΜΙ|Ιά.) 1 εἱπξ 
ἄοιυ; Ῥετῇ. -δέδυκα, 2 Δοτ. κατ-έδυν : 
(ἔγαηϑ.) ἴῃ ἔπξ, κατα-δύσω, ἀτιὰ 1 Δ0Γ. 
κατ-έδυσα, 1 δαι56 ἰο εἰν, εἱγιξ. 

κατα-θεάομαι, 7 ἰοοξ ἀοτυθ τῤοη, 
«υαίεἶ;, οὗξεγνε; ἴαΐϊ. -θεάσομαι. 

κατα-θέω, 1 χε ἀοιυτ; ἴαϊ. -θεύσομαι. 
κατα-καίω, 1 δηγη ἀἄοιυν; ζαΐϊ. -καύσω. 
κατά-κειμαι, Ζ 6 ἀοιυπ; ἴαϊ, -κείσο- 

" 
κατα-κλείω, Ζ «λει ἐγ, δηοίοϑθ; ἴαϊ. 

«κλείσω. 
κατα-κόπτω, 7 επμξ ἀοιυπ, σε ῤ; [υΐ, 

«κόψω. 
κατα-κτάομαι, 7 ρεὶ οἵ ραΐη ζῸ7 η1)- 

561; ἔαϊ. -κτήσομαι. 
κατα-κτείνω, 1 ἀὐ!; ἴαξ. «κτενῶ,1 Δοτ. 

κατ-έκτεινα, 2 Δοτ. -έκτανον. 
κατα-κωλύω, 1] ζδοῤ δαοῖζ; ἴαϊ, -κωλύ- 

σω. (κωλύω, 1 ῥγενεπί.) 
κατα-λαμβάνω, 1 5εἶζε ποι, οσαίοὶ, 

ουεγίαζο, πᾶ; ἴαϊ. «λήψομαι, Ρετῇ, 
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κατ-είληφα, 1 οτ, ρα55, κατεελήφθην, 
2 Δ0Γ. κατ-έλαβον. 

κατα-λείΐπω, 7 ἰεανε δο]ιμα; [Γῖ. 
«λείψω, 2 Δοτ. κατ-έλιπον. 

κατα-μένω, 7] οἐαν δο]ιϊηα; ἴαϊ, -μενῶ, 
Ι δΔογ. κατ-έμεινα. 

κατα-πηδάω, 1 ἰφσαῤ ἄἀἄοιυι; ἴ[υῖ. 
-πηδήσω. 

κατα-πίπτω, 7 ΚΑ ἀοτυμ; ἴαξ, -πε- 
σοῦμαι, Ῥετῇ, -πέπτωκα, 2 4οτ. κατ- 
έπεσον. 

κατα-ρρίπτω, 7 ληιγὶ αἰοτυμ, ἐἤγοιυ 
ἄοιυνι, εοαί δ; 1 Δοτ, κατ-έρριψα. 

κατα-σκευάζω, 1 ῤγέῤαγε, Γεγηιὶδ]ι; Γαΐ, 
-«σκευάσω. κατὰ, αοιτυτγίρ λέ.) 

κατα-σκηνέω, -άω, οἵ -όω, 1 ῥὲἐοἾκ 1, 
ἐθγ, ὁποατρ. (κατὰ, ἀἄοιυ: οχ 1Π6 
στουπά, ἀπά σκήνη, ἐθπί.) 

κατα-σφάζω, 1 ἀι11, ς]ατρ} 67, 2 δοτ. 
Ρ4935. κατ-εσφάγην. 

κατα-σχίζω, 17 οἴφαυνθ αφτη6167), διγϑὶ 
οῥεῖι (τὰς πύλας) ; ἔπξ. -σχίσω. 

κατα-τίθημι, 1 ἰαν ἀἄοιυν, φείαδίΐεζ, 
ἀοῤοκὶί; ἴαϊ, -θήσω, τ δοῖ. κατ- 
ἔθηκα. 

κατα-τρέχω, 7 γῆ αοιυπ; ἴ[αΐ, 
-δραμοῦμαι, 2 Δλοτ. κατ-έδραμον. 

κατα-φαγεῖν, 2 ΔοτΙ. ἱπῆπ, ΜΙ ΡΓΘ5. 
κατα-τρέχω. 

κατα-φαίνω, (Ας:.) 17 «ποτυ, οπ}λιδί!; 
(Μι|ά.) 1 αῤῥεαΐ; ἴαϊ. -φανῶ. 

κατ-έαξα, 1 τοτ. οἵ κατ-ἀάγνυμι. 
κατ-εῖδον, 2 δλοῖ. Ψ] τ ΡΓΙΕ5. 

οράω. 
κατ-εσθίω, 1 δαὲῤ πῤ, αουνομ; ἴαΐ, 

κατ-έδομαι, 2 Δοτ. -ἐφαγον. 
κατ-έχω, 1 λοϊά, ηιαϊρπέαϊγι; γεαοῖ,, 

σοτηῤοὶ; ἴαξ. καθ-έξω ἀπὰ κατα- 
σχήσω, 2 Δοτ. κατ-έσχον. (κατὰ ΞΞ 
αοιυηγὶρ μι.) 

κατ-ηγορέω, 17 εῤοαΐξ αρ΄αΐγι5,, αροιι56 
(ἢ ρεη.); ἔαξ. -ηγορήσω. 

κατ-ηρεμίζω, 1 σαἴηι, αῤῥεέαθθ; 1 λοτ, 
-ηρέμισα. 

κατ-οικίζω, 7 ζοπα (4 εἰν); [υΐ, 
-οικίσω, τ Δοτ. -τῴπκισα. 

κατ-ορύττω, 1 δηῦν ; ἴαξ. -ορύξω, φετί, 
-ορώρυχα, Ῥετῇ, Ρ455. -ορὠρυγμαι. 

κάτω, (4ἀν.) ἀοτυν, ἀοιυπιναγ 5, δοίοιν, 

καθ- 
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καῦμα, -άτος, π. λεαί. (καίω, 1} Κίλισσα, -ης, ἢ, α Οἰϊοῖαπ τοονῖαπ; ἢ 
δι.) Κίλισσα, τς ΟἸ οί Οὐεεη, Ἐργ- 

καύσιμος, -ον, πὲ οΥ διιγπὶπρ', σοι- 
διιδίϊδ]6. 

Κάἀῦστρος, -ου, πι. ('αὐοίεγ,, ἃ τῖνετ ἴῃ 
1ῃ6 {π|||6 Κποννῃ ἱπίεσγιογ οὗ Ῥητγυρία: 
ποξ ἴο Ὀ6 οοηΐουμάεά Μὲ τῃς 
γε] ]:-Κηονγη Οανβίεσ, ἢ ἢ ἔον5 
ἰπίο {Πε 5εὰ δ Ερἢεβιβ. 

Καύστρου πέδιον, ἐλε ῥ᾽αΐπι οΥ (αῦ- 
5602, Δὲ ἱπηρογίδηξ ἴοη ἱπ {πε 
ἰμταγίοσ οὗ Ρῃγγυρία : ποῖ το ὃ6 οοη- 
ἐουπάεά νι ἢ τΠε σα  ϑέετγ- ρα π5 ΕΑΓ 
Ερμδθυς, ῬὍὅπὲ ποτίμεγη τοδὰ ἰγοπὶ 
ΒγυΖδηεηπ), δηά τῃ6 ν᾽εβίεγῃη ἔτγοπῈ 

ϑαγάϊβ, Ἰοϊηεά βετα οἡ {πε τουξε ἴο 
Ισοηΐυπὶ δηά ϑγτία (1. 63). 

κεῖμαι, 7 16; ἔαξ, κείσομαι. ἴὕεά ἃς 
Ρ455. οὗ τίθημι, τε [ απ: ῥΙὶαεσεά, 

Κελαιναί, -ὧν, ἔ. Οεἰαεηιας, α ἴον ἴῃ 
ῬΗτυρῖα, βαβὲ οἵ (οΐοϑξϑβδ (1. 53). 

κελεύω, 1 ογάδν, διά, σοτητπαπά; [αΐ. 
κελεύσω, Ι 807. ἐκέλευσα. 

κενός, -ἤ, -όν, εηιῤίν, νοϊά. 
Κεντρίτης, -ου, πι. {}ι6 Οεγιίγἑίος, Ὧτ 

δβίεγῃ {ΓθυΐατΥ οὗ 1ῃ6 Τιρτίς ἀϊ- 
νἱάϊηρ Ατπηθηΐα ἔγοπι ἴΠ6 σΟῸΠΊΓΥ 
οὗ {π6 Οδγάυοξι (ΙΝ. 370). 

Κεραμῶν ᾿Αγορά, -ἂς, ἔ. ΟεγαηΙΟΥ ΜΠ 
Αρογα, ἃ ἴοῃ οἡ 1Π6 ἔτοπίϊεσβ οὗ 
Μγία (1. 63). 

κέρας, κέρως (κέρᾶτοΞ), ῃ. α πογη; 
ἐῖδ τοῖτιο' ΟΓ απ αγηῖγ. ἐπὶ κέρας 
ἄγειν, ἰο Ἰεαά ἐπ σοἰμπιπ; [ἰτ, “ ἴο 
Ἰεδλά ἰονγατὰς ἐῃε νἱησ,᾿ ἱ, 6, 4}} 
ἔλοϊησ ἴο 1Π68 τίσῃε (ογ 16[), ἱπβέεδά 
οὗἉ πηάτομίηρ ἢ ἃ Ὀτοδά ἑτοηΐ. 

Κερασοῦς, -οὔντοκ, ἴ, (εγαξξ, ἃ ἴονγῃ 
ἴπ Ῥοηξις (ΥἹ. 92). 

κεφαλ-αλγής, -ἔς, φαιδίτβ' πεαάαεΐιο. 
(κεφαλὴ, λεαά, ττιὰ ἄλγος, ῥαϊτ.) 

κεφαλή, ἢς, ἔ. ἐκ πεαά. 
κήδομαι, 1 σαγε ΓοΥ (νΠ1Π ρεπ.). 
κηρίον, -ου, ἢ. α λοπεγ-οοπιδ. 
κῆρυξ, ὕκοϑς, πὶ. α πεγαϊά. 
κηρύττω, 1 ῥγοοϊαῖηι, αἀριθοισισθ; ἴα. 

κηρύξω, φῬετῇ, Ρ455. κεκήρυγμαι. 
Κιλικία, -ας, ἢ. Οἡϊοία, τἴῇ6 58. Ε, 

ΠΟΙΏΘΓ οὗ ΑΞ Μίηογ. 

ατὰ ({όγν 
κινδυνεύω, 7] ἐγιομ ἀαπρεΥ, γα α Υἱϑ δ; 

τείλεγο ἐξ α γίϑκ ἐλπαὶ 1... (ἢ 
ἰηῆη; ἔωξ. κινδυνεύσω. (κίνδυνο, 
ἀαηρεγ.) 

κίινδῦνος, του, τη. ἀαησεν, γίοξ. 
κινέω, 7 γπιουε; ἔαξ. κινήσω. 
Κλέανδρος, του, πὶ. ΟἸεαπάεΥ, ἃ 1,13. 6- 

ἀδεπηοπίδῃ " Παγηγηοβϑῖ᾽ ΟΓ βΌΨΕΓΠΟΓΣ ἴῃ 
ΒΥ ΖΔΠ Π1Π1. 

Κλεάνωρ. -οροξ, τη. Ο]εηοῦ, δὰ Ατολ- 
ἀΐδλῃ βεμεγαὶ (ἸΥ, 66). 

Κλέαρχος, -ου, πι. Οἰεαγοῖμις, οὨϊεῇ οὗ 
1πε Οτεεῖϊ ρεηεγαὶς ἴῃ ΟΥΓυβ᾽ ΔΓΠῚΥ : 
ἃ ϑρατίδῃ σοπηπηδπάεγ ἴῃ ἴδε Ῥεῖο- 
Ροῃηεβίδῃ ψγ8Γ, αἰξεγνγαγάς σοπάεγηι- 
εὦ το ἀεδίῃ ἔογ ἀϊβοδεάϊΐεηςε. ἢβξςε 
Ἰοϊπεά Ογγὰβ, δῃά νγαὰ5 Κι δὰ Ὀγ 
{ΓΕΔ ΠετΥ οὗ ΤΊ βαρ Έγηα5. 

κλεῖθρον, -ου, ἢ. α δοϊί, δαγ. 
1 «κι. 

κλείω, 7 εἰπέ; [υξ. κλείσω, φετῇ. 
κέκλεικα, Ρετῖ, Ραᾳ55. κέκλειμαι ἀπὰ 
κέκλεισμαι. 

κλέπτω, 1 εἰθαὶ; ἴαξ. κλέψω, ρετῇ, 
κέκλοφα, Ρεγῇ, ρ8ξ5. κέκλεμμαι. 

κλῖμαξ, -ἄκος, ἔ, α ἰαάάεν. 
κλοπή, -ῆς, {, ἐιο, (κλέπτω.) 
κνέφας, -αο5, ἀπὰ -οὐθ, πῃ. ααγζηεες, 

μυϊίσμι, (Ορ. νέφος, α εἰοιά.) 
κνημίς, -ἴδο5, ἔ, ἴπ Ρ]. 1ερ΄ αΥ̓ ΙΗ, 

ΘΎεανες. (κνήμη, ἐλ6 Ξκέπ-δοπε) 
κοῖλος, τη. τον, κοίϊοιυ. 
κοιμάω, (Αο1.) 7 ῥπὲ ἐο δῖε; (Μιά.) 

Ι [αὶ αεἶεε;; ἴαξ. κοιμήσω. 
κοινός, «ἦ, -όν, σογιπιοι. τὸ κοινὸν, 

ἐλθ σονιηιιτίν : ἀπὸ κοινοῦ, αὐ {π΄ 
ῥμδιὶς σοϑί. 

κοινωνός, -οὔ, π|. α 5ΠαΓΕ, ῥαΥΓΘΥ, 
(κοινὸς, σοπιπιοη. 

κολάζω, 1 ῥεισιίξα ; ἴαξ, κολάσω, Ῥετί. 
Ρᾶ55. κεκόλᾶσμαι. Ἃ 

Κολοσσαί, τῶν, ἔ, Οοἴοεεαε, ἃ ἴοσῃ 
ἴῃ ῬΗτγυρία (1. 50). 

Κολχίς, -ἔδος, ἔ. Οοἱελιὲς, ἃ σουπίτν δὲ 
τ: δαβέεγῃ εἊχίγεπηυ οὗ τῃ6 Βίλοκ 
868, 

(κλείω, 
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Κόλχοι, -ων, πι. ἐλ. (ΟοἹολιίανις οὐ {6 
ΡΘΟρΡΙς οἵ Οο] ἢ ϊΪς, 

κολωνός, -οὔ, πὶ. α η1οια, 
κομίζω, (Αοι.) 1 Μείέολι, δγίπρ; (ΜΙ4.) 

1 γοίηγη; 1 δοζ. ἐκόμισα. 
κονιᾶτός, -ἤ, «ὄν, ῥἰακίεγοα. (κονία, 

1ηπ6- απ.) 
κονιορτός, -οὔ, πι|. α οἱοια ὁ ἀμί. 

(κόνις, απιδέ, απὰ ὄρνυμι, 1 ταϊϑ6.} 
κόπρος, του, πΊ. απο, 
κόπτω, 1 διέ οι, ἁπιοοῖ; [αϊ. κόψω. 
Ἰζορύλας, -α, πι. ΟὐγδΙα5, τυϊετ οὗ 

ῬΑρῃ]αροηία, ἀπά αἰπηηρ δὲ ἰηδ4ε- 
Ρεπάεηος ἔτοπι Ῥειϑίᾳ (Ὁ. 323). 

κορυφή, -«ἢς, ἔ, 10, διηιηι1, 
κόσμιος, -ον, οΥάεγίν, ΜΉ δοοῦ 

αἰϊξοὶῥιΐιθ. 
Κοτύωρα, -ων, π. ΟὈίγογα, 4 ἴονῃ 

ἴῃ Ῥοπέίῃϑ, 
κοῦφος, -ἡ, -ον, 1 κί, εἴη ῖθ, 
κούφως, (τἀν.) ἰρλεϊν, πίη. 
κράνος, -ουὅς, ἢ. α λεϊηιοί. 
κρἄτέω, (ὙΠ ρεπ.) 1 χηΐθ, σορι ΜΘ", 

δεῖ ῥοδϑθϑείου οὐ, (ἢ δου.) λοίά, 
ζθοῦ; ἴαϊ. κρατήσω. (κράτος, 
ϑέγ η ἢ.) 

κρᾶτήρ, -ῆρος, πι. α βοῦϊεί, (κεράν- 
νυμι, 1 ηιῖκ.) 

κράτιστα, τἀν. οἵ κράτιστος, Ἰϊοεὶ 
ὀγαυεῖν, δεϑέ. 

κράτιστος, -, -Ον, ϑΙΓΟΉΘ ϑί, δεϑεί, 
ποδί οϑὲ; αϑεὰ 5 ΞῈρετ]. οἵ ἀγαθός. 

κρᾶτος, τους, ἢ, οἰγεηρίμ; κατὰ κράτος, 
ἀνὰ κράτος, τυἱέ αἱ! οπο᾿5 πιῖρπί, 
ἱ, 6, αὐ {μεϊ ςρορά, 

κραυγῇ, -ἢς, ἔ. α 5Ποπί, 
5Πποιί.) 

κρέας, ἄτος, π. 65}, τπεαί. 
ἴῃ Ρ]. τὰ κρέα. 

κρείττων, -Ον, 5ἐγΌΡ Θ6Υ, δεοίογ,, 8ιεῤ6- 
γίοῦ; ἴτοπῃη κρατὺς, Ὀμξ υϑεὰ 45 
ΠΟΙΊΡΑΓ. οὗ ἀγαθός. 

κρέμαμαι, 7 λαπρ' (πξεὰ 45 ΜΙά. οὗ 
κρεμάννυμι) ; ἴαΐ., κρεμήσομαι. 

(μράζω, 1 

ΘΠ ΈΓΆ ΠΥ 

᾿ κρήνη, τἢ5, ἔ. α γοιπέαΐηι, Ἐῤγίηρ'. 
κριθή, -ῆς, ἔν δαγίεν (οἴζεη ἴῃ Ρ].). 
κρίθίνος, -ἡ, -ον, τισί οΓ δαγῖεν. 

οἶνος κρίθινοξ, ᾿ϊξ. “ῬΑ ννΐης, ἰ. 68. 
᾿ δεεγ οὐ τυπίεἐγ. 
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κρίνω, 7 )μάρο, εἰὐοιἰηιρ'ὶς, σορδίον ; 
[υξ. κρινῶ, ρετῇ, κέκρικα, ρετῇ, Ρᾶ55. 
κέκρϊμαι, 1 ΔοΓ. Ρ455. ἐκρίθην. 

κρίσις, -εως, ἔ, α ἐγίαϊ, (κρίνω, 1 
)μάφε.) 

κρότος, -οὐὅ, πι. αὶ ποῖεθ (ργοάυσεά ὈΥῪ 
5 ΠἸΚί Πρ), εἰαῤῥίηρ' οΓ παπάϑ. 

κρούω, 1 εἰγίδο, οἱαδιι; ἴαξ. κρούσω. 
κρύπτω, 7 λΐάο, δοποραὶ ; [πς. κρύψω, 

Ρετγί, κέκρῦφα, ρετῇ. Ρ455. κέκρυμμαι, 
Ι ΔοΓ. ρ853. ἐκρύφθην. 

κτάομαι, 1 αοφιῖγο, ρ΄αἷγι, ῥοθ5655; [υΐ. 
κτήσομαι, φετῇ, κέκτημαι. 

κτείνω, 1 ἀὶϊ], εἰαγν, ῥμὲ ἰο ἀφαίἶ; αι. 
κτενῶ, 1 4οῖ. ἔκτεινα. Ἐογ 16 
Ραββῖνε θνήσκω, 1 αἷε, ἰ5 υϑεά. 

κτῆνος, -οὐς, π. γοῤεγίν ; (Ρ]αγ4}) 
φαΐ, δοαξί5 ο7 διιγάθη, (κτάομαι, 
1 αοηπῖγο.) 

κτήσομαι, ζυΐξ, οἵ κτάομαι. 
κυβερνήτηϑ, -οὐ, τη. α 5667 57)1α7:, ῥί]οί, 

(1,1, ρηδεγπαίογ.) 
Κυζικηνός, -ή, -όν, οΓ οὐ ἤοηι Ονξίσιις, 

ἃ ἴονῃ 'ἰπ Π6 Ῥγοροπίϊβ. 
Κυζικηνός, 5. στατήρ, α ΟνΖίοειο, οτ 

Βο]4 οοἴη οὗ Ογζίςι5, νου αυουΐ ἃ 
Ναροΐεοῃ, 165. 

Κύζικος, -ου, Γ, ΟΥὐΖίοσιιβ, 4 Ῥεπίηβυϊα 
δῃά ἴον οἡ ἴῃ ΡΙοΟρομτ5 οσ ὅε4 οἵ 
Ματσπιοζᾶ. 

κύκλος, -οὐ, π|. αὶ οἰγοῖο, γίτιρ; κύκλῳ, 
αἱ γομπα, ᾿ἰξ. μι α οἴγοῖϊο. 

κυκλόω, 7 εγιοίγοῖο, ΞηΓΓΟοιιαῖ; 
κυκλώσω. 

κυλινδέω, 7 γοἱ!]. 
Κυνίσκος, -οὐυ, πη. Ογγιίξοις, ἃ ϑρατίδῃ 

ΘΌΨΕΓΠΟΥ ἴῃ ἘΠ 6 ΟΠεγβοπμεβεα. 
Κῦρος, -ου, τη. Ογγηβ ἴῃ γουηρετ, [Π6 

βεροπά οὗ πῸ ἔννο βοὴβ οἵ ᾿δγῖι5 
Νοίμαυς ; ΚΙΠοὰ δὲ Ουμπαχα, Β.σ. 401. 
(Ογπας {πε Οτααΐ ἔουπάςά της Ρεγβίδη 
ΤΠΟΠΆΤΟΌΥ, ἴΟΟΚ ΒΑΡγΐοη, ἀπά τὸ- 
Ιεαϑεά 16 795, 538 8.0.) 

αΐϊ. 

κύων, κυνός, τὴ, ἀπά ἔ, α 4ορ. (1μ,Αἴ. 
οαγιῖ5, Ἐπ. ποιπά.) 

κωλύω, 1 ἀλίπαάογ, ῥγευεηί; ἴαξ, 
κωλύσω. 

κώμη, τη, ἢ, α υἱ]]αρθ. 
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Δ, 

λαβεῖν, λαβών, 2 Δοτ. ἱπῆπ. «πὰ ρατέ. 
οἵ λαμβάνω. 

λαγχάνω, 1 οδίαϊπ ὃν ἴοΐ, οδίαὶν, σοί; 
ἔξ, λήξομαι, ρετῇ. εἴληχα, ρΡετῇ. Ρ455. 
εἴληγμαι, 2 4οτ. ἔλαχον. 

λάθρα, 5φεγείϊν, (ἢ ρ6π.) τοὐέιοιέ 
ἐλ ἀποιυϊεασο οἤ. 

Λακεδαιμόνιος, -α, -ον, Ιιασράαοηιο- 

γιΐαγι, οὐ ἸἹππα ᾽ίαπηε οὗ 1,δοθάδειηοῃ 
ΟΓΙ ϑρατία, ἴπ Ῥεϊοροπηδθαβ. ΤΠδ 
ΠΟΌΪΕ5 ψγεγα οδιδὰ ϑρατίδης, ΑἹ] 
ϑραγίδῃβ ψεγα 1,δοράἀδεπγοπίδης, θυ 
411 1,λορἀδεπιοηίδῃβ εσα ἢοΐ ϑρατῖ- 
ἴδηϑ, ᾿ 

λάκκος, -οὐ, πι|. α λοῖο, ῥὲϊ. 
ἰαοιι5.) 

Λάκων, -ωνοϑς, πλ. α Τιασοηίαη, ἃ ἴτες 
οἰτΖεη οὗ ἘΠ6 σΟὈΠΈΓΥ πεᾶτγ ϑρατία. 

λαμβάνω, 1 ἑαζε, Ξεἶζε, τεροῖνε, (ἴῃ 
θεη. ἑαζο μοϊ 97): ἔαξ. λήψομαι, 
Ρεγῖ, εἴληφα, Ρετῖ, ρΡα55. εἴλημμαι, 
2 8οζ. ἔλαβον. 

λαμπρότης, -ἤτος, ἔ,. ὀγὶρἠίπεϑο, 
Ξῤ[οπάομῦ (λαμπρὸς. δγὶρ}ε). 

λάμπω, 1 εἠίτο, ρἴδαπι; ταῦ. λάμψω. 
ΔΛαμψακηνός, -οῦ, πι. α 1 απ ῤδαροῖιο, 

ΟΥ ἱπῃδθιΐαηξ οὗ 1, ρβδοιι5." 
. Λάμψακος, -ου, ἢ, Σιαηιῤδαρσιι5, ἃ ἴονῃ 

ἴῃ {ῃ6 ποίῃ οὔ Μγϑῖα οὐ ῃ8 
Ηε]Ἰεβροπῖ, ποὺ 1ιΑτηβα κί, ΠρατΪῪ 
ορροξῖέβ (4]Προὶ! {1Π. 485). 

λανθάνω, (Ας:.) 7 16 πιά, δδοαῤο 
γιοίϊοθ, (ἸΉ δος.) δοοαῤθ ποίϊοθ οὐ, 
Πεποθ Ψ ρατί. (1 ἀο ἃ τπῃϊηρ) 
μπαιυαγο5; (ΜΙῖὰ.) 1 ογροῖ; ἔαϊ, 
λήσω, γετί. λέληθα, Ρετῖ, ρᾶ55. 
λέλησμαι, 2 Δοτ. ἔλαθον. 

λαχών, 2 Δοτ. ρΡατί. οὗ λαγχάνω. 
λέγω, 1 εαν, Ξῤῥαξ; ἴαϊ. λέξω, Ι λοτ, 

ἔλεξα, φῬετί. Ρα55. λέλεγμαι. 
λεία, -ας, ἔ, δοοίν, 5ῤοὶ!. 
λείπω, 1 Ἰδαυο, ζογβαζε, αδαγάοη; ζαῖ. 

λείψω, Ρετῇ, λέλοιπα, 2 Δοτ. ἔλιπον. 
λελείψομαι, ραυ]ο-Ροκί ἔαϊ. οὗ λείπω. 
λέλοιπα, ρετῖ, οὗ λείπω. 
λευκο-θώραξ, -ἄκος, τὴ, ἀηὰ ἔ, τυεαγίπρ' 

α τυλιῖ16 δγοαςίρῥ᾽αίφ. 

([λι. 

ῬΟΟΑΒΟΌΣΙΑΚΕΥ͂. 

λευκός, -ἤἥ, -όν, τυλίίο. 
λήγω, 1 εφαΞε, ἰφαυε ΟΠ"; ἴαϊ. λήξω. 
ληίζομαι, 1 ρἰμπάεῖ, ταυαρε, (λεία, 

2᾽ωπάογ.) 
ληπτέος, -α, -ον, η15ὲ ὃ6 ἑαζειι, γετθα] 

44]. οἵ λαμβάνω. ᾿ 
Ἡστής, -οὔ, πι. α γοδδεγ. (λεία, 
1467.) 

λήσω, ἔυξ. οἵ λανθάνω. 
λήψομαι, ἔξ, οὗ λαμβάνω. 
λίθος, -οὐυ, πη. α 5ζογιδ. 
λιμήν, -ένος, τη. α καγδϑοιιγ, παυελι. 
λῖμός, -οὔ, πι. μηροῦ,  αηιΐτο. 
λόγος, του, πῃ. α τυογ(, Ξῤεεοῖι, γεῤογέ; 

ἴῃ Ρ]. α δορζεγέποο. (λέγω, 1 εῤεαξ.) 
λόγχη. -η5, ἔ. α Ξῤεαγ-]οαά, ἰαηεο. 
λοιδορέω, 1 γαὶϊ αἱ, αὔμ56; ζαϊ. λοι- 

δορήσω. 
λοιπός, -ἦ, -όν, γεγπαὶπῖηρ', ἰο : τὸ 

λοιπὸν, (1) (Ξ5:.) ἐλ γεηιαϊμίηθ 
2αγί, (2) (1ἀν.) λεηοεζογιυαγα ; οὗ 
λοιποὶ, ἐπε τεοί. (Αἴ. τεϊφμὶ.) 

λόφος, -ουὅ, τη. α Κὲϊ], ογπίτιοτιοο. 
λοχᾶγός, -οῦ, α εαῤίαῖπ. (λόχος, α 

οοηῤαην, πὰ ἡγέομαι, 1 ἰεαα.) 
λόχος, του, π)|. α ξΟΥῥαΉν (ΒΕΠεσα 

οὗ ἃ Βυπάτεἀ πηεη). 
Λυδία, -ας, ἢ, Τραϊα, ἴῃ ΑΞῖ4 Μίηοτ. 
Λύκιος, -ου, τη. ΤΖιδεῖμδ, απ Αἰμεηΐδῃ 

οΑγάῖγυ οἷῆοεγ (ΙΝ. 152). 
Λύκων, -ωνος, πὶ. Γ,)εοι, τὶ Ασἤδεδῃ : 

οΠ6 οὗ {πΠ6 ἀερυξίε5 βεηΐ ο Ηεγδοϊεδ 
(ὟἹΙ. 43). - : 

λυπέω, 7 ργίουο, ῥαΐτι, ἀἱείγ655. (λύπη, 

δτὶ6.) 
λύπη, -η5, ἢ. οὙΙΕ, βοΥγοτυ.. 
λύω, 1 ἴοοξα, γοίθαϑο, (οἵ οαἱῆς απὰ 

{γεδῖ!ε5) 7 ὄγεαξ ; (Μ|Ιά.) 1 γεάφειη, 
γαπδοηι; ἴαϊ. λύσω, ΡῬετῖ, λέλῦκα, 
Ρετῖ, Ρᾶ55. λέλύμαι, 1 Δ0Γ. Ρᾶ88. 
ἐλύθην. 

Μ. 

Μαίανδρος, -ου, τη. ἐλ Μαεραράεν, ἃ 
τίνοσ Ὀεΐνγεεπ Τ᾿ γάϊα δηὰ Ολτία (1. 

47). 
μαίνομαι, 1 απὶ τα; φετῖ. μέμηνα 
(ἢ Ρταβ. ΠιθδηΐηΡ), 2 8Δ0Γ, ΡΆ55, 
ἐμᾶνην. 



ΡΟΟΑΒΌΓΑΚΝΨ. 

Μαισάδης, -ου, τη. Λαρεαάες, Κίηρ, οὗ 
ΤΏτγασς, ἰαῖμεσ οἵ ϑδεϑυῖηθ5 (ΥἼ1. 

137). 
ΜΕακίστιος, -ουὅ, π|. α Παοϊείίανι, οτ 

ἰ Πα Ὀϊΐαπε οὔ Μαοϊβίυβ, 4 ἴοννῃ οὗ 
ΕἸῚ5 ἴῃ τῃςε Ν. ΝΥ. οἵ Ῥεϊοροῃηεβαβ. 

μακρός, -ά, -όν, Ἰο᾿β΄, φΎεαί, ἰαγρε; 
σΟΠΡ. μακρότερος, Ξυρεί]. μακρό- 
τατος (εἶ5ο μάσσων, μήκιστοϑ). 

μακρότερον, ὁομΊΡ. ἄν. γεγέλον. 
ἹΜάκρωνες, -ων, πι. ἐπ Μήαογδηιες, ἃ 

ἀτρε οἵ Ῥοπίιιβ, Ὀογάθγίηρ οὴ 1Π68 

Ἑυχίηθο. 
μάλα, τημοῖι, ὙΕΥῪ; οοπιρ. μᾶλλον, 

ῬΟΥ, ΞΌΡετ]. μάλιστα, τ:05,, εϑῤρεοῖ- 
αἰϊν. ἍΝ πυπιογαὶς, αὐ 1ποϑί, ἱ. 6. 
αδομί. 

μανθάνω, 1 Ἰεαγι, τρια ογϑίαηια; [αῖ. 
μαθήσομαι, φετί, μεμάθηκα, 5 δοτ. 
ἔμαθον. 

μαντεία, -ας, ἔ. α ῥγοαϊοίίοτι, οΥ̓αοῖθ. 
Μαντινεῖς, -ὧὥν, τὸ, “ήαγιίγιθαγι5, οτ 

ἡδίϊνες οἵ Μαῃίίηδα, ἴῃ Ατοδάϊδ. 
μάντις, -εωθ, πὶ. α γοῤῆοί, 5οοίξ- 

δαΥ6Υ. 
μάρσιπος, του, πι. α δαρ'. 
μαρτυρέω, 1 αι α τὐϊέγιθ55, ἐφείϊν. 

(μάρτυς, α τυϊέρι655.) [Επρ΄. τπαγίγγ.) 
Μαρωνείτης. του, τὴ. α [Μαγοηδαῖι, οἵ 

ηδενς οἵ Μδατγοηδα, ἰη ΤἬἭτγαςα. 
μαστιγόω, 1 φοοηγθΈ, ορ; ἴυϊ, μασ- 
Ττιγώσω. (μάστιξ, α 5006.) 

μάχαιρα, -ας, ἔ. Ξοἱηιοίαν, δαὖγ6. 
μάχη, «ἡ, ἔν α ρλὶ, δαέίο. 
μάχομαι, 1 ἥρλὲ (ἢ ἀφῖ.); [αΐ, 

μαχοῦμαι, ρετί. μεμάχημαι. 
μεγαλο- -πρεπῶς, »:αβηἰ)οομεϊν; σοτηρ. 

-ἐστερον, Ξ50ρε1]. τέστατα. (Αἀν. 
οὔ μεγαλο-πρεπὴβ, ἴτοπη μέγας, 
φγεαί, ἀπὰ πρέπει, ἐξ ἰ5 σοηϑῤῖοιι- 
Οτ5.) 

Μεγαρεύς, -έως, π). α Μεραγεατι, οτ 
ηδῖϊνε οἵ Μερατα οἡ 1Π6 [5Ππ|08, 
ποτέ οἵ Οοτίπιίῃ, 

μέγας, μεγάλη, μέγα, ογεαί, ἰαγρΈ, 
ἐπιῤογίαγι, (οἵ Ξουπά) ἰομα ; ᾿φοΠΊΡ. 
μείζων, Ξὰρετ]. μέγιστος. 

μεθύω, 1 απὸ ἀγιιῖ; ἴαϊ. τ-ύὔσω. (μέθυ, 
ῥμγε τυΐριο, Τ,αἴ. ᾿ιΘΥΜΏ1.) 

4ἀο9 

μείζων, οοπιραταῖϊνς οὗ μέγας ([οτ 

μέγ)ων). 
μειλίχιος, -α, -ον, ηι]α, ργαοίοιδ, ἃ 

τπ|6 οἵ Ζευβ. 
μεῖναι, 1 Δοτ. ἰηῇη. οὗἩ μένω. 
μείων, των, τον, 5γηαἾ 167, 655, {}7ΈΥΊΟΥ͂. 

(Οομ;Ρ. οἵ μικρός.) 
Νελανδῦται, πι|. ἐιο Μοϊαπαϊίαο, οἵ 

᾿ηΠα ᾽αηῖς οὗ Μεϊαμάϊα ἴῃ ΤΉταςο, 

Ν. ΝΥ. οἵ ΒγΖαῃίϊ απ), 
μέλας, μέλαινα, μέλαν, δίαοῖϊ ; σοπιρ. 

μελάντεροξ, 500 ε1]. μελάντατοϑ. 
μέλει, (πηρετ5.) ἐξ σορι θοῦ, 5 ἃ σαγε ἴο, 
(ἢ ἀξ.) 45 μέλει μοι, ἐξ ἰς α σαγε 
ἴο- 216, ἷ. 6. 1 σαγὸ;  υῖ. μελήσει. 

μελετάω, 1 ῥγαοίίδο; ἴαϊ. μελετήσω. 
μελΐνη, τηϑ, ἴ. πιοί, ἃ Κιηὰ οὗ σογῃ 

ΒΠΊ4Ι16Γ 1ΠΔῃ Πη41ΖΘ. 
μέλλω, 1 απιὶ αδοιέ ἰο ἀο, ἱπίονα, 

(οῖαν; ἴαϊ, μελλήσω: τὸ μέλλον, 
ἐπ γμίμγο. 

μέμνημαι, 17 γοηη1θηηδογ; Ῥετί. Ρ455. οὗ 
μιμνήσκω, ἴῃ τηϊάά]α. 56η56, ἔαΐ, 
μεμνήσομαι. 

μέν, [{π| ἐπι {π6 βγοὶ ῥίασθ, οηὰ {δ οπε 
μαμὰ (αὐοννετεά ὈῪ δέ) ; οἴεη 
τοπάεγεά ὈΥ ἃ βἴγεβϑϑ. οὔ ἴῃε ῥῖγο- 
οεάϊηρ νψοτά, Ὁ μὲν, ἐλθ οπθ.. .. ὃ 
δὲ, ἐ[.6 οἱιοῦ, οἱ μὲν, 5016... οὗ 
δὲ, οὐλογ8. 

μέντοι, λοιυενοῦ ; οεγίαϊηϊν. 
μένω, 1 γεριαΐι, (ίτατι5.) τυαΐέ γον; ἴαϊ. 

μενῶ, ρετῖ, μεμένηκα, 1 δοῖ. 
ἔμεινα. 

Μένων, -ωνοξς, τη. Πεηοι, οτς οὗὨ 1Πε 
Οτααῖκ ρβεποίαὶβ, 4Α ὙΠεββαϊίδη ([. 
58). 

μέροξ, -ουὅς, π, α ῥαγί, ὁπαγε; αἰϊυϊδίοπ 
(οΥ ΔγπΠ1γ})) ; 52) 6017)1671. 

μεσημβρία, -ας, ἔ. ᾽πἰ4-4αγ. 
116 Γ1 1165.) 

μεσό-γαιοξ, -α, -ον, 7:16] αηαῖ, ἐ}ι6 ἴγι- 
ἐογίοῦ. (μέσος, τπ|4αἰ6, αὐὰ γῆ, 
ἰαπά.) 

μέσος, -ἢ, τον, 1π|0116, ν»εϊάεἱ, (ΤιΑῖ. 
τι66ἴμ5}; τὸ μέσον, {πὲ σοπίγε (οἵ 
Δ ΔΤΠ1Υ), μέση ἡμέρα, οἵ μέσον 
ἡμέρας, πιϊά-αγ. 

μεστό, -ἤ, -όν, ψμ11 (ἸΠ ρεη.) 

(κι. 



21ΙΟ 

μετά, ρτερ. ψγῈἢ βεη. δῃά δος. [τοοῖ 
τηεαηΐηρ, “ἴῃ τῆς 7η::4416᾽ (μέσοϑ).} 
Ι. νι σεη. γί ,, ἐπὶ σοτηῥαην τυῖίμ. 
11. ψ τ δος. πεκέ ἰο, αἴῖθσ. Οὔ5. 
μετὰ ταῦτα, αὔίεν ἐπεϑο {ἐπίπρς, Ὀυΐ 
μετὰ τούτων, τοὴϊ ἐκόδε (πιεη). 
Ιη σοπιροίξίοῃ, ἱ. 5Βῃατίηρ τοΐέμ; 11. 
αἴονγ (ἢ νετὺβ οὗ τηοίίοῃ), 85 
μετα-πέμπομαι : ἴΠπ| σπαη ρΈ, 15 μετα- 
γιγνώσκω, 1 ὁμαηβὲε 21) τιϊπα. 

μετα-μέλει, ἸΠΊΡΕΤΞ. ἐξ τεῤεμίς (ΟΜἸΤὮ 
ἀλι.); υξ, -μελήσει. 

μετα-πέμπω, Βέπεγαγ ἴῃ ΜΙά, μετα- 
πέμπομαι, 1 ςεπάὰ ζοῦγ, ϑμηηηοῖ ; 
[αἴ, -πέμψομαι. 

μέχρι, Ρτερ. ΙΓ σε, μῤ 0, α5 7αγ 
ας; 4150 σοπ]υποίίοῃ, τι. 

μή, ποί, ἴῃς ἀερεπάεηε περαῖϊνα 
ΔΏΒΨΕΓΙΠΡ ΓΟΌΡὮΗΪΥ 0 [,Αἴ, πε; Ἰ, 
γπιοί, ΜΠῊ ΟἿΠΕΓ Ρατείο]εϑ, 45 εἰ μὴ, 
ἡ ποί, τιγιῖοδ5; ἵνα μὴ, ὧς μὴ, ὅπως 
μὴ, ἐμαὶ ποί, οἵ ἰδ5:; 11. ἐπα ποί, οἵ 
τιοί ο ΜΙ ἰηθη. 45 ὄμνυμι μὴ ἔχειν, 
1 ςιυεαῦ ἱπαὲ 1 παῦε τιοοί, κελεύω μὴ 
ποιεῖν, 1 διὰ γος ποί 9 αο 1ΐ; 11]. 
ΜΠ ρατγεοίρὶς, ζῇ πιοί, 45 μὴ ποιῶν, 
ἡ κὸ ἄοος ποί 4ο-- εἰ μὴ ποιεῖ; ἰν. 
ἐμαὶ, οὐ ἰεξέ, αἴϊετ νεγὴβ5 οὗ ξεατγίηρ, 
45 δέδοικα μὴ ποιήσῃς, 1 7εαγ ἐπα 
ΟΥ̓Ϊοεὲ γοι 11αν αὯο; 50-Ξ γοῆι αἴζεσ 
νεῖῦ5 οὗ πἰηάεγίηρ, 4ἃ5 κωλύω σε μὴ 
ποιεῖν, 1 μίπαεῦ γοις 7γοηι ἀοίηρ᾽; ν. 
ἴη ἀϊγεοῖν ἰοτγυϊἀἀϊηρ, ἢ ΡΓαβ. 
ΠΊΡΟΙ, ΟΥ ΔΟΙ, 500]. 45 μὴ ποίει, Ὧο 
ποί (0 ἐξ (45 ἃ ὨΔὈΪ), μὴ ποιήσῃϑ, 
45 τιοΐ Ὧο 1: (πον). 

μηδέ, (ςοη]). πεὶπεῦ,, ΤΟΥ, τιοὲ ευεῖι. 
μηδείς, -εμία, -ἔν, πο οπε, (1. μηδὲ 

εἶθ, τιοί φυεῖι ΟΤ16.) 
μηδέποτε, (4ἀν.) πιευοῦ (11, ποί δυεπ 

ἐνεγ). 
ΝΙηδία, -ας, ἢ. Μεάΐα, Ξουΐῃ οἵ τῆς 

Οαβρίδῃ, νψεϑβὲ οὗ 1π6 ΤΊρτῖβ. 
Μήδοκος, -ου, πι. Μραδειις, Κη οὔ ἴῃς 

Οἀτγγϑβίδις ἴῃ Τῆτγαος {Π1|. 141). 
Νηδοσάδης, -οὐ, πη. ΜεαοΞςἄαεε, ἃ 

ΤΗτγδοΐδη, ξηνοὐ οὗ ϑευῖῃες {Ὑ11]. 
1.7... 

μηκέτι, (Δἀγ.) πο ἰογ ἜΤ. 

ῬΡΟΟΑΒΟΚΙΑΚΥ͂, 

μήν, ἐγμὶν ἱἐπαεοα. (1 αἴ. σεγῸ); καὶ 
μὴν, ἸηΟΥΕΟΥΕΥ. 

μήν, μηνός, α πιοπίζ. 
μήποτε, (Δάν.) πευετ. (μὴ δῃὰ ποτέ.) 
μηρός, -οὔ, τη. ἐλε ἐκίρ]ι. 

μῆτε, (μή, τε), ποτ; μήτε... μήτε, 
πιοίμοῦ ᾿ς ΠΟΥ͂; μήτε... τε, πο 
οπῖν ποΐ. .. δεί. 

μήτηρ, -τρός, ἔ. α πιοίπεγ, 
μητρό-πολιξϑ, -εως, ἔ, ἐπε πιοίπεγ-οὶέν ς 

εαῤϊίαὶ. 
μηχανάομαι, 1 οοπίγίυε, ῥίαν, ἀευΐεε; 

ἴαξ, τήσομαι, Ῥεῖ. μεμηχάνημαι. 
(μηχανὴ, α ἀευΐοο.) 

μηχανή, -ἢς, ἢ. “πέαπϑ, αἰευῖΐοσε, οο1» 
ἐγίυαποο. (1,Αἴ. τιαοκέπα,) 

μία, ἔεηι. οἵἉ εἷς, οπ6. 
Μιθριδάτης, του, πι. Μρολγίάαίες, ἃ 

Ρεγβίδηῃ βδίγαρ οἵ Οδρρδάοοϊα (ΙΝ. 
138). 

μικρός, -ά, -όν, Ξηταὶϊ!, {416. Οοτηρ. 
μικρότερος, ἐλάττων «πὰ μείων : 
ΒῈΡ. μικρότατος ἀπά ἐλάχιστο, 
μικρόν τι, οι ἰέ6 (τιοῃευ). 
κατὰ μικρὸν, ἔπι ὁγ1α]] ῥογέϊοτι. 

μιμνήσκω, (Αο:.) 1 γερά, (ΜΙά.) Ζ 
γεηιϑδον, τιθτΐον, ἴαῖ, μνήσομαι, 
Ρεγῇ, μέμνημαι, νυνὶ ἴῃ Ρτεβεηξ τηεδηΐηρ. 

μισέω, 1 λαίε; ἴαϊ. -ἥσω, (μῖσος, 
λαϊγοά. 

μισθο-δότης, του, τῇ. α ῥαν-Πιαίεῦ, 
(μισθὸς, 2 αν, ἀηὰ δίδωμι, 1 δῖνε).. 

μισθός, -οὔ, τη. ῥαν, γεισαγά. 
μνήσομαι, ἴωξ. οὗ μιμνήσκω. 
μόλι, (Δάν..)) εὐξίλι αἰ Πέοιῖν. 
μόνον, (Δἀν.) οπῖν (Ρτορευ πευΐ, οὐ 
“μόνοϑ). ; 

μόνος, -ῆ, τον, ἊΣ θα ον. 
Μοσσύνοικοι, -ων, πη. ἐλ ΜοΞενποεεὶ, 

ἃ ΡῬΕορὶα ἴῃ Αβια Μίποσ, οη ἐῆς ΒΙδοὶς 
8ε4, ψεβί οὔ Ὑτγάροζις (μόσσυν, 
τυοοάοῖι ἐοιυεῦ", οἰκέω, 1 αιυεῖ1). ᾿ 

μύζω, 1 5μοῖ ἐπ, 1ἴτ. “ ἀτίηκ ἴπ μι, 
᾿ οΙοβεά Πρ5. (μῦ, τημέο.) 
Μυρίανδρος, -ου, ἢ. Μγγίαπαάγι5, ἃ 

ἴοννῃ Ῥεΐνγθεῃ ἰβϑϑ5 δηὰ Δπίϊοοὶ 
(Ι. τ6ρ). 

μυριάς, -άδος, ἔ, ἐεε ἐπομϑδαπα ἐπ 
δεῖ, α τη )γΥ]αα, 



ἿΣ. ἘΔ 
ΡΟΟΑΒΌΣΑΚΥ͂, 

μύριοι, «αι, -α, ἐεηι ἐποιξαμα; μυρίοι, 
σομγ1655, γι.11 0 εγ1655, (᾿ἰσιϊηρ 5} 
Ὀγ τοοοηίϑ5.) 

Νυσία, «ας, Γ. Μήγοία, (ες Ν, Ψ,, 
Ρτονίηςα οὗ Αϑία Μίποτσ. 

μωρόξ, -ά, «όν, γοοἱ δ}. 

Ν. 

ναΐ, (ἀν.) »65. 
νάπη, -ἢς, ἴ. α τυοοΐν «οἷϊ, οἵδ, 
νάπος, -ους, π. Ξ-ενάπη. 
ναύ-αρχος, οὐ, πὶ. ἐδ6 σοριηιαγιαο οὗ 

α Ποεί, απ αὐηιγαὶ. (ναῦς, α ΞΠίῤ, 
δῃά ἄρχω, 1 εσοπιππαπά.) ; 

ναυ-πηγήσιμος, -ον, πδεζμὶ 707 5}ι1}- 
δε αϊιρ. (ναῦς, ἀῃὰ πήγνυμι, 1 
“7αΞίεν:.) 

ναῦς, νεώς, Ρ]. νῆες, ἔ, α ἢ. 
ναυτικός, -ἤ, -όν, παυαὶ. (ναῦς, 511.) 
νεανίσκος, -οὐ, πὶ. Ω(Ἱ γοιι᾽ 171671, 
ϑομέ, 

νεκρός, -οὔ, τῇ. α ἀφαα δοάν, σοΥ 56. 
νέμω, (1) 1 αἰϊοίγιδείο, (2) αἰυϊάθ ας 

ῥακίμγο, ἤδηος Ῥα95. νέμεσθαι, ἰο δ 
ϑγαζεά οπ; κρέα νενεμημένα, ηιθαΐ 
αἰυϊάεά, ἊΣ δἰἴσθ5 ο7 πιϑαΐ, ἔαϊ. νεμῶ, 
Ρεγί. νενέμηκα, 1 Δοτ. ἔνειμα. 

νεό-δαρτοξ, -ον, πεοτυΐν ἤαγεα. (νέο, 
γιδῖυ, αὐτιὰ δέρω, 1 74αγ.) 

νέος, -α, -ον, ὕγέδλ, )ομΉβ. 
νεώτεροξ ; 5061]. νεώτατοϑ. 

νευρά, -ἂς, ἕ, α εἰπεῖν, σοΥα ἴοτ ἃ 5Ἰϊη 5, 
δοιυ-δΓρρ', 

νεύσομαι, ἔιξ. οὗἉ νέω. 
νεφέλη, -η5, ἔ. α οἷοιιαῖ, τη. 
νέω, 1 εευΐηι, αι. νεύσομαι. 
Νέων, -ωνοβ, πι. Νίδον, δῇ Αϑίηδεδῃ, 

ΒΙΟΟΟΘΘΟΥΓ οὗὨἨ ΟΠ Εἰ Γβθορῃυς, ἀηὰ ορ- 
Ροπεηΐ οὗ Χεπορβοη. 

νικάω, 7 σΟΡφΉΕΥ, ΟΥΕΥΘΟΊΉ, γευαὶϊ; 
ξατ, νικήσω. 

νίκη, τη, ἴ. υἱοίονν, σοριο5, 
νοέω, 1 ῥεγοεῖυε, οὔξεγυθ; ἴαξ. νοήσω, 

1 8οζῖ. ἐνόησα. (νόος, ηιϊπά.) 
νομίζω, 1 φοροῦν, ἐπίπΐξ 1 δου. 

ἐνόμϊσα, φετί. ΡΆ55. νενόμισμαι. 
τὰ νομιζόμενα, γἱίος οΥ διιγῖαϊ, 111, 
“1ῃς τπϊη 8 σοηϑίἀετεά τ5118].᾽ 

Οοπ)Ρ. 

211 

νόμιμος, -, τον, οιμδίοηανν, πδμαὶ, 
(νόμοϑ.) . 

νόμος, -οὐ, Π|, δ:ἐ5401)1, ἰατυ. 
νόος, -οὐ, τη. οοηίγ, νοῦς, νοῦ, εἰς,, 

ηι1γ6], {ποιρ}, ἐγιέογιίΐογι. 
νόσοξ, -ου, ἴ, αἰἴδοα56, 5ἱοίηιδς5. 
νότος, -οὐυὅ, τη. 6 βομέι τυϊπα., (Τ,Ατ. 

Νομις. .) 
νυκτερεύω, ] Ῥαδς {λι6 πῖρ]ι, δίνομαο ; 

[αξ. «εὐσω. (νύξ.) 
νῦν, (Δἀν.) ποῖν. (αἴ, πηηο.) ὃ νῦν 

χρόνος, ἐΐι6 ῥγοοογιέ ἐϊη16. 
νύξ, νυκτός, ἴ, γιἱρλι; νυκτὸς, ὑγ πῖρ΄λέ, 

τὴν νύκτα, αἱ τιἱρ]ι ἰοτιρ', 
νῶτον, -ουὅ, ἢ, ἐδ δαοΐ. 

ΞῈ 

ΞενίαΞ, -ου, πη. Χειΐας, ἃ ρεπετγαὶ ἔγοπη 
Ατοδάϊα, ψῆο ἀεβειίεά Ογτὰς (1. 
167). 

ξενίζω, 7 εἸἰογίαϊη, 1 4οτ. ἐξένισα. 
(ξένος, α ρ΄ μοοί- βίομα 

ξένιος, -α, -ον, Ποεορίἑαδῖο; πουΐ. ΡΙΪ, 
ξένια, ,ηἱεη αν ρὶγ5, ῥγθϑεριίς. 

ξένος, -οὐ, τη. α ρ΄μθ5,- Υἱοηαῖ, οἰ ΓαΡ ΡΥ. 
Ξενοφῶν, -ὥντος, πι. Χοποῤἤιονι, 40 

ΑἸΠεπίδῃ, Ὀοσῇ Β.σ. 444, ἃ Ρυρὶ] οὗ 
ϑοογδίεβ, ΨῆΟ οατϊεὰ Πἰπὶ ουξ οὗ 

τῃ6 Ὀαίὶς οὗ εϊίαπὶ (Β.σ, 424) 
ΟΠ [ιῖ5 5ῃουϊάξθῖθ, Χεπορῇοη ννᾶ5 
ΒΊΓΟΠΡΙΥ Ορροβεά ἴο ῃ6 ρΡορυΐᾶγ 
δονεγητηθπέ δὲ Αἴἤβηβ, δῃά δὴ δά- 
Γαῖταῦ οὗ 1η6 ϑραιΐδῃ οἱ ραγοῆυ; ἢ6 
Μὰ5 1Ππετείοτε ρ᾽δά ἕο ἰεανε Αἴδ θη 
ἴη 401 ᾶπά Ἰοίπ Ογτζτιβ, ου 1ῃς ἰη- 
νἰξατίοη οἵ πὶ {τἰοηὰ Ῥγοχϑῆιβ, 4 

ὙΠεῦθδη, ἡ Πο56 δοφυαφϊπίδηςα Πα Παά 
πιᾶάβς ΨΠΘη 6 νγ»ὰβ ἃ ὈῬΓᾺΪβΟΠῸΓ δΐ 
ὙΠεῦε5. Αβεγ 1π6 πιυτάεγ οἵ 
ΟἸεδγοπυ5 ΠῈ νγὰ5 ΠΊδάβ σοπ)πιδη θοῦ 
οὗ 1Π8 ἀιπιΥ. [πῃ {Ππ6 ϑρτίπρ οὔ 309 
ἢδ ρανα οὐϑγ ἴῃ ΔΙΠῚΥ το ΤὨϊθτοη 
1πε ϑρατίδῃ δηά τείυγηθά ο Αἰμεης, 
ϑοογαίεβ Πδὰ Ὀθεδη ρῃΐ ἴο ἀφίῃ, δηά 
Χεπορῆοι νγ5 Ῥδηἰβῃεα ἔογ Πανίηρ 
Ἰοϊπεά Ογτυβ, ῃ 4}}γΥγ οὗ {π6ὸ ϑρατίδῃβ. 
Ης 1πεπ ἔουρῃξ ἱπ Αϑία ὑπάεγ πε 
ϑραγίδη Κίηρ Αρβεβιϊδιιβ, ἀπά οα ἐπῈ 

Ρ2 
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τείυγη οὗ {ἢ8 ἰδίξεσ ο ὅτεθος ἢδ 
ἔνθῃ ἔουρῃξέ οἡ ἢϊ5 ε'άε δραϊηϑβε ἢϊς 
ΟὟΩ ΠΟΙ ΓΥΠΊΘη δὲ Οοτοηθᾶ, Β.0.Ψ 
304, ἴον ψὨΙΟἢ {πε ϑρατγίδης γενναγάεά 
Ἠϊπὶ ΜΙ ἃ οἰ οὗ Ἰληἀ πεᾶγ ΟἸγπι- 
Ρἷα, Ηδ ᾿ἱνεὰ {ποτε 11} 371, δπά 
1Π6η Ψψεπὲ ἴο Οὐοτίπίῃ, ψοτα Πα 
ἀϊεά, ργοῦῦ]Υ αδϑουξ 355. Βεβίἀες 
1ῃη6 Απιαδαξςῖς, ἨὶΞ οὨϊεῦ ψο Κα ἅττα 
(1) τῇς ΤΙ οριῖσα, αΑ ατεεῖς Πἰβίοτυ 
ἴοτ ἔογέγ-εἰρῃξ γεᾶῖβ, επάϊπρ συ ἱτῃ 
τῃῆ6 Ῥαῖς οὗ Μαπίϊπθα, Β.σ. 362; 
(2) Μοριογαδίϊα, οὐ πιεπιοὶγβ οὗ 80- 
οταΐοϑ σοηνεγϑαϊίοης ; (2) ὐγοῤαθάϊα, 
οΥ πε εἀυσαίίζοη οὗ ἔπε εἰάεγ Ουτι5, 
ἰουπάεγ οὗ 1ῃ6 Ῥεγβίδῃ ΠιΟΠΔΓΟὮΥ. 
Ι͂ηω 1τῃ6 Πεϊοριῖσα ἢ αἰγὶ θα ΐε5. 1Π6 
ΔΌΣ ΠΟτσἢρ οὗ της «παδαΞξὶς ἴο οΠ68 
ὙΠειηϊβέορεηες οὗ ϑυγάσιβθ, ῥγο- 
ὈΔΌΪΥ 4 ποῦ εδ ῥίμηιθ ἴοτ Ὠϊπι- 
561}. 

Ξέρξης, -ου, πι. Χενκος, Κὶπρ οἵἉ Ρεγεῖᾳ, 
50η οὗ Πατίιβ 1 (Ηγϑβίδβρεϑ) ; Πα 1ἴπ- 
ναάεά Οτεοςο, διά νας ἀείξαϊεἀ δ 
Θ4]ΔΠ115, Β.Ο. 480. 

ἐίφος, -ους, π. α Ξιυογά. 
ζύλῖνος, -η, -ον, τυοοάεπ, (ξύλον. 
ξύλον, -ουὅ, η. τυοοά. 

Ο. 

ὃ, ἡ, τό, (1 τῆς ἀοξ, ατέ. ἐᾶδ; (2) ρτο- 
ΠΟῸΠ ἦθ, εἶδ, 45 ὁ δὲ εἶπεν, απα ἀδ 
βαϊά. 

ὀβελίσκος, -ου, πι. α {16 οῤίξ οτ οῤεαγ. 
ὀγδοήκοντα, εἰρ ἀίν. 
ὕδε, ἥδε, τόδε, ἐπιῖ5, Ῥτοροτν, ἐἢιῖθ οὔθ 

Ποῦ. 1 οἴϊθῃ τεΐετς ἴο ψνηδὲ 15 
Ποπιΐηρ, 45 ἔλεξε τάδε, 6 Ξῤολθ ας 
7ο]]οιυς. 

ὁδός. -οὔ, ἔ, α τύαν, γοα(, Το π Εν, ἐδ- 
ῥεαϊίοη, 

Ὀδρύσης, -ουὅ, πῃ. αν Οὐγνεΐατι, οἵ οἵα 
οἵ τε Οὐγγβαθ, α ΤὨτγαοίϊδη {γα 
(ἼΠ]. 130). 

ἴθεν, (4ἀν.} τυΐφνιοσο; 
ἤιε τυλίοῖι. 

οἴκαδε, (4ἀν.) Πποπιειυαγάς. 
λοῃμθ.) 

7 οπι τυΐποῖι οτ 

(οἶκος, 

νοσΑ Βυ ΓΑ ΚΝΥ͂. 

οἶδα, 7 ἔποιῖν, Ῥετῖ. υδεὰ ἂς ργεβ., ἔγοπι 
εἶδον (2 δογ. ΩΣ ΡΓεβ5. ὁδράα). 
ΡΙυγαὶ ἔσμεν, ἴστε, ἴσασι, Ἰπηρεταῖ. 
ἴσθι. 

οἰκεῖος, κα, -ον, ἡαοηιεείϊς ; οἷ οἰκεῖοι, 
ογε᾿ς ζαηεῖϊν, ᾿1ξ. “ τῃοςς δ μοπιβ.ἕ» 

οἰκέω, 1 αιυεὶ!, ἰἶνο, (ἔτληβ.) ἐππαδίι; 
ἔαξ. οἰκήσω, Ρετέ. ΡΆ55. ᾧκημαι. 

οἴκημα, -ἄτος, ἢ, α αἰιυεϊ ἴνρ,, ποιιδθ. 
οἰκία, «ας, ἔ, α κοιιδο. 

οἰκίζω 7 ̓)ομηά, δείΐο; 1 Δοτ, ᾧκισα, 
Ρετγῇ, ᾧκισμαι. ή 

οἴκοθεν, (14ἀν.) ζγοηι ἄοπιθ. (οἶκος, 
λολη6.) 

οἴκοι, («ἀν.) αἱ λοπια. ῬΓΟΡΕΙΥ ἃ 
ἰοεαίϊυε οᾶ5ε οἵ οἶκοϑ. 

οἶκος, του, πι. α λοιίδο, ποηῖο. 
υἱοι5. 

οἶμαι. 8εε οἴομαι. 
οἶνος, του, τι. τυίηθ. (1, Αἴ. υἱρια. 
οἰνοχόοξ, -ου, πι. α σμῤ-δεαγεῦ. (οἶνοϑ, 

δηὰά χέω, οι.) 
οἴομαι, ςοηέγ. οἶμαι, 7 ἐλένιλ, φῤῥοβε; 

[υξ. οἰήσομαι, 1 δΔοτ. φήθην, ἱπηρετί. 
φόμην. 

οἷος, -α, -ον, τυκαὶ Ξογί οἥ, (σιμὰ) αΞ. 
([μ1. φμαϊ 5.) οἷός τέ εἰμι, 1 απὶ 
αὖῖε; οἷόν τέ ἐστι, 1 ἐ5 ῥοΞείδῖε. 

οἷς, οἷός, ἔ, βεοῤ ([μαϊ. ουἱδ) ; δος. Ρ]. 
οἷς. 

οἴχομαι, 1 αὶ ξοπε, ᾿ Δεραγε; ἔυξ, 
οἰχήσομαι, ἱπηρετῇ, ὠχόμην. 

οἰωνός, -οὔ, τι. (1) α ἰαγρε διγά, διγὰ. 
Οὗ ῥγεν : πεῆςς (2) απ ΟἼιεῖι. 

ὀκλάζω, 7 δεπὰ {πὸ ἀπεε, εγοιιεῖ αοτυης 
ἴαξ. ὀκλᾶσω. 

ὄκνος, -ου, πι. α βηγίηλὶτρ', τεϊμοίαποε, 
τιρτυ τι ρι658. 

ὀκτακις-χίλιοι, «αι, -α, εἰσ) ᾿Ἰποιδαπά. 
ὀκτώ, εἰσί. (1,4ξ, οείο. 
ὀλέσαι, 1 Δοτ. ἰηῆπ, δςοΐ, οἵ ὄλλυμι. 
ὀλίγος, -ἢ, τον, γεῖν, «ηιαῖϊ; ὀλίγας 

πληγὰς παίειν, ὁ εἰγίξοε ἰοο ὕειν 
.δίοιυς. 

ὀλισθάνω, 7 εἷΐῥ; ἴᾳξ. ὀλισθήσω, 2 
Δοῦ. ὥλισθον. 

ὅλος, -ἢ, τον, τυΐιοῖο, ἐγιεἶγ6. 
ὀμᾶλός, -ἤ, -όν, εὐενι, ἱευεῖ, 5ηιοοίῆι. 
ὅμηροξ, τοῦ, π|. α λοσίαρε. 

(μι. 
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ὁμίχλη, «5, ἴ α ηιὶοί, 70 ρ΄. 
ὄμνυμι, 1 ειυδαῦ; 1 Δοτ. ὥμοσα, ρετί. 

ὀμώμοκα, ρΡετ, Ρ455. ὀμώμοσμαι. 
ὅμοιος, κα, -ον, ἐἰκο. 
ὁμοίως, (Δἀν.) ἐἰξοιυΐξο, ἐφιαϊῖγ: 
ὁμολογέω, 7 αοἰηοιουϊεάβε, 

αβγεε; [αξ, -ἥσω. 
ὀμόσαι, Ι δοζ. ἰπῆη. δεῖ. οὗ ὄμνυμι. 
ὁμοῦ, (Δἀν.) ἑορ εἰ]ιοῦ, 
ὅμως, (λἀν.) γεί, πευεγιλιεῖε55. 
ὄναρ, πη. α ἄγεαηι; Ρ]. ὀνείρατα (ΟΠ 

ἴῃ ΠοπΊ. δπηά ἀςΟ.). 
ὀνήσω, ἔυξ. οὗ ὀνίνη μι. 
ὀνίνημι, 7 δενιοῦέ; ἴαϊ. ὀνήσω, 1 δλοτ. 

ὥνησα, 1 λοῖ. ρ455. ὠνήθην. 
ὄνομα, -ατος, ἢ. α ἨαΉΙΘ. 
ὀνομαστί, (4ἀν.) ὃν παλ16. 
ὄνος, -ου, πὶ. Δηὰ ἢ, α (55. 
ὅπῃ, (αἀν.) (1) τυλόγο; (2) ἱπ᾿ τυλαὶ 

τύαν, α5. 
ὄπισθεν, (ἀν.) δελί»α. 
ὀπισθο-φυλακέω, 1 ριαγά ἰλ6 γεαῦ; 

ἔυξ, -ἡσω. (ὄπισθεν, «πὰ φυλάσσω, 
1 ρπαγά.) 

ὀπισθο-φυλακία, -ας, ἔ, ἐλ σοημπαπα 
οΓ ἐλὸ γϑαν- σμαγά. 

ὀπισθο-φύλαξ, -ακος, π|. ΦΟΤ)1ΑΊΙ(6Υ 
οΓ ἐλ γϑαῦ -ρμαγα, Ρ]. ὀπισθο- 
φύλακες, {16 γϑαγ- μαγα, 

ὀπίσω, (4ἀν.) δαοῖ, 
δὁπλίζω, 7 αγηϊ; 1 λογζ, ὥπλισα, φετῇ, 

Ρᾷ55. ὥπλισμαι. (ὅπλα, αΥΉ15.) 
ὁπλιτεύω, ἔυϊ. -εύὐσω, 1 εεγυθὸ ας α 

λοῤ[τίο οὐ μεαυγ-αγηιθα εοἰ αἴογ,. 
ὁπλίτης, -ουὅ, πι. α λορίδιο, οἵ λεαυν- 

αγτιϑαὶ Ξοἰαἷογ. (ὅπλα, αγηι5.. 
ὅπλον, κου, ἢ. α λεαὺν εἠιοϊα ; ΠΙΟΒΕΙΥ͂ 

ΡΙ. ὅπλα, (ἠξαυν) αγπι5. ἐν τεῖς 
ὅπλοις, τρια" αγηιδ; εἰς τὰ ὅπλα, 
ο ἐπα αγηι5, ἵ. 6. τῃ6 ρίδοε ψῃογε 1Π8 
ΔΓΠῚ5 ΜΕΓΘ ρἰΓεἀ ἰῃ σΑΙηΡ. 

ὅποι, (ἀν.) τυλίλον,, τυλογ. 
ὁποῖος, -α, -ον, τύλαὶ εογί οὗ, (1,αῖ. 

φμαϊ 5.) 
ὅποσος, τῇ, τον, Ὺλοῖυ ργεαί; ἴῃ Ρἱ. 

ὅποσοι, κοῖυ Ἡϊαλιν, αϑ ηταϑιν α5. Νϑυῖ. 
ὕποσον, α5 τπτ6}} α5, α5 Κα γ ας. 

ὁπόταν, τυϊιδπιονεν,, ΜΠ 510]. (ὁπότε, 
ἄν.) 

671 655, 

(ὄνομα.) 
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ὁπότε, τυλενιουεῦ,, Υὶτῃ ορῖ. 
ὅπου, (ἀν.) τυλϑγο, τυ]εγ θυθ". 
ὅπως, (1) λοιυ: (2) ἐπι οΥοΥ ἐλαί, ἐλαι. 
ὁρἄω, 1 966: [υϊ, ὄψομαι, ἱπηΡοτῇ, ἑώ- 

ρῶν, Ῥετί. ἑάρακα, Ρεγ, ρα55. ὦμμαι, 
ΙΔ0Γ. ρᾶ55. ὥφθην, [υΐ, ρ455. ὀφθή- 
σομαι, 2 Δ0Γ. εἶδον. 

ὀργή, -ἢς, ἔ. αγιρῸν,, ῥαΞϑ5ίονι. 
ὀργίζομαι, 7 ατὶ ἐμγα εά; Ρετῇ, ὥργισ- 

μαι, 1 λοῦ. ὠργίσθην. 
ὀρεινόβ, -ἤ, -όν, πιοιηιαίνοις, ΜΠ; 

ὀρεινοὶ Θρᾷκες, ἐπ ΗΝ Τλγαοίαν. 
(ὄρος, α πιοιτιγιαϊη.) 

ὄρθιος, -α, τον, ἘΡΥΙΘΊΙ, δίθορ; τὸ 
ὄρθιον, {16 εἶοῤο; ὄρθιοι λόχοι, 
οοηιβαγεες ἐηι σοἰ τ 7,71, ἃ5 Ορροββὰ ἴο 

φάλαγὲ (τοοῤϑ ἴηι {ϊ56). 
ὀρθός, -ή, -όν, εἰγαὶρλὶ, ἐῤγὶρλι, 
ὄρθρος, - εοὐ, πη. ἐλθ ἀατυνι. 
ὀρθῶς, (εάν. ) γίρλεῖν. (ὀρθός. 
δρίζω, 1 δοιι»αῖ, ϊηγιϊ!, ΠΟ 16 Σ 1 ΔΟΥ, 

ὥρισα, φῬετί. Ρ455. ὥρισμαι. 
ὅριον, -ουὅ, ἢ, α δοπηάαγν, “'οπίΐον. 
ὅρκοξβ, -ουὅ, π1. αγι οαἰΐ. (1,ατ. Ογοιι5, 

“16 Ἰοννεῦ ψνουῦϊά,᾿ ὈΥ ψῃϊοἢ {πεν 
5 ΟΓΘ.) 

ὁρμάω, (Αοἴ.) (1) (ἔγαη5.) 1 ἑποΐίο; (2) 
(ἰπηίταη5.) γμδὰ; (Μι|Αά.) 1 εοὲ οπέ; 
ἔυξῖ, ὁρμήσω, φετῇ. ὥρμηκα, ρετῇ. Ρ455. 
ὥρμημαι. (ὁρμὴ, ανι ἱηιῤιιίδο.) 

ὁρμέω, 1 [ΐ6 αἱ αγιομποῦ ; ἴα. ὁρμήσώ, 
ἱπηρετῇ, ὥρμουν, δοτῖδξ Ξιρρ εὰ ὈγῪ 
ὁρμίζω. (ὅρμος, α λαγϑοιμγ.) 

ὁρμή, -ἢς, ἢ ἐηῥιῖεο, τιουθηιθηί; ἐν 
ὁρμῇ, οπ ἐδθ 5ἰαγί. 

ὁρμίζω, (Ας:.) Ζ ὑγίηρ' ἰο απολοῦ, 
ὨΙΟΟΥ͂ Σ 1 δοῖ. ὥρμισα, (Μ|ά.) 1 ἐδ 
αἱ απολοῦ. (ὅρμος, α καγδοιι.) 

ὄρνεον, -ου, ἢ. α ὀίγα, 
ὄρνις, τθος, πη, Δηὰ ἔ, α διγα, γοιυὶ. 
Ὀρόντης, -ου, π|. Ογοπίοθ. (1) 8 

Ῥεγβίδη ρυΐ ἴο ἀεαίῃ ὈΥ Ογτγι5 ἴογ 
{τεδοῃετυ (1. 228). (2) ἃ βδΐγαρ οἵ 
Ατπηιεηΐα (ΙΥ, 250). 

ὄρος, -ους, ἢ. α πιοπημίαϊΐη. 
ὄροφος, -ου, η1. ἐπαίοϊι, γοο κα. 
ὀρύττω, 1 αἱρ'; ἴμξ. ὀρύξω, ρετῇ, ὀρώ- 

ρυχα, Ρετί. ρΡ455. ὀρώρυγμαι, γετῦ, 
αἀ]. ὀρυκτόξβ, 
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ὀρφανός, «ἦ, -όν, απ ογῤλαη. 
ἐρχέομαι, 1 ἄαπεο; ἔαϊ. ὀρχήσομαι. 
ὄρχησις, -εως, ἔ, α ἀαοδ. 
ὀρχηστρίς, εἰδος, ἴ, α ἀἰατιοῖτιρ' ρἼΤΙ, 
Ὀρχομένιος, -α, -ον, Ογολοπιεπίαπ, 

ΟΥΙ 84η ἱπῃαδίίαμε οὗ Οτοποπιεηυ5, 8 
τον ἰπη Ατγοδάϊδ, 

ὅς, ἥ, ὅ, (τεὶ. Ρτγοπουη) τύλο, τυλίολ; 
οἴϊδη νι τῃ6 δηϊθοβάδηξ οπιϊτεά, 
λθ τὖῖο, ἐκαὶ τὐπίοι; ἐν ᾧ (8ο. 
χρόνῳ), ἀμτγίπρ᾽ τυμίοι ({ἰπλε)), 1. 6. 
τὐλῖϊο. 

ὅσος, τἤ,τον, λοτυ ργεαί (1,Αῖ. σμαπίμ5), 
(0].) ὅσοι, λοῖν τιαρν, ας ἸἸαΉ αϑ8, 
([1. φμοῦ). 

ὅσος-περ, ὅση-περ, ὅσον-περ, ας ρὙΎεἐαί 
α5; ἴῃ Ρ]. α5 ΠΑΡ α5. 

ὅς-περ, ἥ-περ, ὅ-περ, τυῖο, τυκίολ, 7μ5ὶ 
ἐμ οπϑ τὐλο, 

ὄσπριον, του, ἢ. }πῖ56, 
ὅς-τις, ἥ-τις, ὅ τι, τυῖο, τυλίοῖι, τυἶο- 

ἐνεγ; δεῃ. ὅτου ἴοι οὗ-τινος, ἀδῖ. 
ὅτῳ ἴογ τινι. ἐξ ὅτου (:ς. χρό- 
νου), δίγσο, 

ὅταν, (οοῃ].) τυλεηιουεῦ (αἰνγαγβ ἡ Ἰἢ 
50].). 

ὅτε, (οοη].) τυλεῖι (ἢ ἰη4, δηά ορί.). 
ὅτι, (ςοη͵.) (1) ἐλαὲ; (2) δεοαιι56. 
ὅ τι, πευίΐίεῖ οὗ ὕστιβ. ὅ τι ἰ5 υξεά 

{|κ6 1,4, φιίαηι ΜἸΈἢ ΘΌρει]., 45 ὅ τι 
πλεῖστοι, α5 1:α7ν αϑ5 ῥοΞοϊθϊθ. 

ὅτῳ. ϑεε ὅς-τις. 
οὐ, ποί, πο (1,Αἴ, πο); Ὀεΐογα ἃ νον εἱ 

οὐκ; Ὀεΐοτε 8ῃ δϑρίγαϊε οὐχ. 
οὗ, ἀαί. οἷ, ες. ἕ, (ρεῖ5. Ρτοη,) οΓ ̓ἶπι- 
ἃ 

οὐδαμή, (4ἀν.) ποιυλεῦο, ἱπ πὸ τύαν, 
οὔ πὸ Οσοαϑῖοι. 

οὐδαμῶς, πο-λοῖν, ὃν πο πιθαρϑ. 
οὐδέ, (αἀν.) (1) διωέ ποῖ, ποῦ; οὔτε... 

οὐδὲ, ποίἐπογ.. πιο, (2) γεΐ, τιοΐ ευετι. 
οὐδείς, οὐδέμία, οὐδέν, τ10 ΟἹἹδ, γιο7ϊ:6 ; 

οὐδὲν, (ΔάνετὈ 4}}γ.), ἐπε πὸ τυαν, τιοί 
αἱ αἰ], (οὐδὲ εἷς, ποὶ φυεῖι οπ6.) 

οὐκ. ϑεε οὐ. 
οὐκέτι, (αἀν.) πο ]οπρΈγ. 
οὔκουν, ποί ἐλεγέίογε, τμγεῖν ποί. 
Ὀἰβεηρυ ἢ Ὀγ δοσεηΐ ἔγοιη 

οὐκοῦν, ἐπεγεΐογε, ἱπεμ, (Ρτορδθὶν 

ΡΟΟΑΒΌΓΑΚΥ. 

οτἶξ. τξ οὔκουν ; ἱπίεττοραῖῖνε ΠΟΥ͂ 
, ἀἰδεϊπρυϊεμεὰ ἘΥ δοσβηΐ,) 

οὖν, ἐλογεζογο, {λει (1,41. ἐρτμ7). 
οὔποτε, 7:6υε. 
οὔπω, πιοὶ γεί. 
οὐρᾶγός, -οὔ, πι. ἐκ6 ἰσαάεῦ οΓ ἰδὲ 
,τεαγερματά. (οὐρὰ, ἐαϊ].) 

οὐρᾶγός, - -οὔ, τὰ. πεανενι, εν. 
οὐρανοῦ -- γαΐη, 

οὖς, ὠτός, ῃ. ἐἦε δαΥ. 
οὔτε, γι61ἐ}|67,, 7100. 
οὗτος, αὕτη, τοῦτο, (ἀεπι. Ῥτοποιπ), 

ἐ}ϊ5. 
οὗτος-ΐ, αὑτη-ί, τουτί, {5 πότε (ΤιΑΐ, 

ἡ ἀϊοτοο). 
οὕτω, Ῥεΐοτε ἃ γονψεὶ οὕτως, 50, ἐλιι5. 
οὐχ. 8:6 οὐ. 
ὄφελος, δεηοῇί, εεγυΐσθ, τ|56, (ΟὨΪ 

υϑεὰ ἴπ Ὠοπ,. δπά δςς.). 
ὀφθαλμός, -οὔ, πι. ἐΐ6 εγ6. (ὄψομαι, 

1 ς«μαὶϊ 566; ἔαϊ. ΜΠ ρτεβ. ὁράω.) 
ὀχέω, (Ας.) 1 σφαγγγ, (ΜιΙά.) 1 τίάε; 

αξ, ὀχήσω. 
ὄχημα, -ατος, ῃ. α συεἰιίεῖο, Ξμῥογί. 
ὄχθη, -η5, ἢ. α δαπᾷ (οἔ ἃ τίνετ). 
ὄχλος, «οὐ, πι. ογοιυα, ῥόοῤῖο, (1,αῖ. 

υπἰ σι); σαν )}οἰϊοιυεῦ5 οὔ τι ἅτίηγ, 
ὄχλον παρέχειν, ἰο ρἴἷνε ἐγοιδϊε. 

ὀψέ, (Δἀν.) 1αί6. 
ὄψιος, «α, τον, ἔπι {16 ουετιῖηρ. (ὀψία, 

56. ὥρα, ἐπ ευεπῖπρ'.) 
ὄψις, -εως, ἢ. αῤῥεαγαποο, εἰρπί, 

ϑῤεείαοἶο. (ὄψομαι.) 
ὄψομαι, ζυξ, τυ τἢ Ρταβ. ὃ 

ὕδωρ ἐξ 

Π. 

παγ-κράτιον, κου, π, ἐδς ῥαπογαίἑητα, 
4 οσοηΐεκξ ἴῃ ΒΩ: ἀηά Ῥοχίηρ. 
(πᾶν, «ηὰ κράτοϑ, ΞἰΓετρ .) 

πάθος, του, ἢ, ΣΉ ΠΕΓίτιρ'; (πάσχω, ᾿ 
ΞΏ 7 γ.) ὅ, τι τὸ πάθος εἴη, τυλἱαί 
τύας ἐι6 γιαΐίοῦ". Ξ 

παθών, -οὔῦσα, -ὄν, 2 δοτ. Ρατί. οἵ 
πάσχω. 

παιανίζω, 7 γαΐξε ἐΐθ ῥαέεαη, (τυαῦ 
ΟΥ̓ ΟἿ 5071 ΟΥ̓ υἱοίογγ.) (παιὰν, 
4.6 ραφθαπ.) 

παιδεία, -ας, [, οαὐποαίΐονι, ἐγαϊπίηρ, 



ῬΟΟΑΒΌΙΑΚΦΨ,. 

παιδίον, -ουὐ, π, α οι; (ἀΐπι, οἵ 
παῖς.) 

παῖς, παιδός, τη. «ηὰ ἢ, α οἰ], (δον οτ 
δὶν].) 

παίω, 17 εἰγίζε; 
ἔπαισα. 

“πάλαι, (τἀν.) ]ογιρ' αρο. (πάλαι ὁρῶ, 
1 μαῦσο 1ογιρ᾽ δϑθτι 5ϑοῖγιρ', Δμ!ἃ 50 ἢ 
Οἴποῦ νορ5, {Κὸ 1, Αἴ, 2αγιαμαπηι 
υἱάτο.) 

παλαίω, 7 τυὐγόϑ]ς, [υΐ, -αἰσω. 
πάλη, -ης, ἔ, τυγοοίϊηιο, (πάλλω, 1 

ὁΠαΐθ.) 
πάλιν, («ἀν.) δαοῖ, αρ΄αὖτι. 
παλτόν, -οῦ, πῃ. α 8ῤεαῦ, 7ανεϊίη. 

(πάλλω, 1 ςπαΐε.) 
παμπληθῆ, -έβ, νὉΥῪ ΤιΜΏ1ΘΥΌΊΙ8, 
πάμπολυς, -πόλλη, -πολυ, νΕΥν ηιαην. 
παντάπασι(ν), (ἀν.) αἰέοροίλι6)", 

τὐ]ιοῖϊν, ονεἰϊγοῖν. 
παντοῖος, -α, -ον, Ο7 αἷϊ εοΥί5, (πᾶ. 
πάνυ, (ἀν.) αἰϊοροίμοῦ, σεῦ, ὑμῖν. 

(πᾶς.) 
παρά, ρῥτερ. ΨΙΠ ρεη., ἀδί., δπά 

ἃςσ. (τοοῖ πχεαηίηρ 6516). 1, 
ΜΠ σεη. ζ γι, Ἐβρ οἰ ΠΥ ΟὗὁἨ ΡΘΓΒΟΠ5, 
45 οἱ παρὰ βασιλέως, ἐδ (165867:- 
9675) ζγοηι ἐπθ ζίτρ', [Π1τ. “ ἔτοπι 
Ὀεβίάς Ἴ. Π. ν ἢ ἀλί. αὐ, πϑαῦ, 
τοὶτι, Θϑρβοῖα!γ, αὐ ἐπθ ἤοῖβθ οἵ, 
{πἸπῸ  ὐ' τὲ 566 1: 111. ἘΠῚ Δος, 
Ϊ. οὗ πηοίϊΐοη ἰο 4 ροϊπέξ, ἐο; ἰϊ. οὗ 
τηοίΐοη αἰοηρ ἃ ᾿ΐπ6, αἱοτρ', οὔὲ {}ι6 
516 οΥ, 45 παρὰ θάλατταν, αἴονιρ' 
ἐλ 5οα (σοαεῖ) ; παρ᾽ ἀσπίδα, ογι ἐἢι6 
εμϊοϊα εἱ410, ἱ. 6. οπ ἐλκ6 ἴθ ; ιἰϊ. οὗ 
τἰπγ6, αμγηρ᾽; ἷν. (πιδίδρῃουίοδ ! ]γ) 
ὁοηηῥαγοα τοὶ, 45 παρὰ ταῦτα, 
δεοαιι89 οἵ, δοείαἰθ5 ; Ὦδηος δοϑίθ ἐἦι6 
Ἵπαῦ δ, ἰ. 6. σογίγαῦ) ἰο, 45 παρὰ τοὺς 
νόμους, αρ΄αϊγιϑὲ ἐλ ἰατυ5. Ιῃ Οοπι- 
Ῥοβίείοη, ἱ. δοϑίαῖθ, οὐ πιθαῦ, 45 πάρ- 
εἰμι, “1 δῖη πραγ, οὐ “ ῥγοθογιὲ ; 1ἷ, 
δεγοιαῖ, οὐ “ δοοῖθ 1ῃι6 τηδιῖκ,᾿ ἃς 
παρα-βαίνω, 1 ἐγ αγι5ρΎ 658. 

παρα βοηθέω, 7 δο716 ἐο πεῖ; ἴαϊ.-ἥσω. 
παρ-αγγέλλω, 7 εογηηιαρα, ρου οὐ οΥ5 ; 

({1πι Ρ4 55 1Π6 ννογὰ οἴ οοτη πηδη ἃ αἴο’ρ’ 
(παρὰ) τπ6 ᾿ἴπε ;᾽} 1 δοτ. -ἤγγειλα, 

[αϊ, παίσω, 1 λοτ. 
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παρα-γίγνομαι, 7 σογ16 πῤ, απ ῥγε- 
δει:; ἴαῖϊ. -γενήσομαι, 2 ΔΟΤ. παρ- 
ἐγενόμην. 

παρ-άγω, 7 ὑγίγηρ' αἷοτιρ', Ἔϑρθοῖδ!]ν 
ἰεαὰ 3ογι σοϊτηιγ ἱπίο ἴδ; [ατἱ. 
«ἄξω, 2 Δ0Υ. -ἠἡγαγον. 

παράδεισος, -ου, τη. α ῥαγῖ. (Ρεγϑίδη 
ννοτά, πεηος Επρ. ῥαγααεθ.) 

παρα-δίδωμι, 17 λαμα οὐοῦ,, ρἷυθ πῤ, 
δ ΘΉ Ωγ; ἴαϊ. -δώσω, τ ἀοτ. παρ- 
ἔδωκα, 1 λοΥ. Ρ455. -εδόθην. 

παρ-αινέω, 177 γϑοο»1)167141, ἐκλογ, αὐ- 

γόος; ιϊ. -«αινέσω. 
παρα-καλέω, 7 ςοπ ΚΟΥ, ΞΗΠΗΉΟΊΣ, 

ὀχλογί; ἴαΐ. -καλέσω. 
παρά-κειμαι, 1 116 δοοὶθ, οΥ ἸΘαΥ; 

ἔα, -κείσομαι. (156 45 1π6 ῥραβθδῖναε 
οἵ παρα-τίθημι.) 

παρα-κελεύομαι, 7 θκλογὶ, θη σοΟΙΥαΡΘ; 
ἔαξ. -κελεύσομαι. 

παρα-κέλευσιϑ, ρεη. -εως, ἔ, α οΠοογῖηρ' 
οἿ:, Θγιοοπγαρ 716’. 

παρα-λαμβάνω, 1 ἑαζθ οὐυθ)", γϑοοῖνο, 
ἰαΐδ ἰο πῖνε]; ἴαξ. «λήψομαι, ρῥετί. 
παρ-είληφα, 2 Δοτ. -ἐλαβον. 

παρα-πέμπω, 1 5614 αἱονι', δβοογ; 
[αξ. -πέμψω. 

παρα-πλέω, 1) εαἱ! ῥαϑί, εαἱΐ αἱολιρ'; 
Γπέ, -πλεύσομαι. 

παρασάγγηξβ, “ον, τῇ. α ῥαγαβαηρ', οἵ 
Ῥεγϑίδῃ πηεαϑιταά ἀϊβίδῃοθ Ξξξῷ, 30 
βἰδάϊα, οὐ 31 Π}}165, 

παρα-σκευάζω, 7 ροὶ γεαάᾶν, ῥΥόῤαγε; 
50 ΜΙά. ῥγόῤῥαῦθ ΚΟΥ (ΤᾺΥ ΟΥ̓) τ 6; 
Γαΐ. -σκευάσω, ρετῖ. ρΡ455. παρ-εσκεύα- 
σμαι. 

παρα-σκευή, -ῆ5, ἢ, γοῤαγαέϊοτι. 
παρα-τάττω, 1 ἄγαν τῤ, αΥ̓ΓΑΡΘΘ 

(παρὰ, εἰ(δ ὃν 5ἰ(6, ἱ. 6. ἦγ. ΟΥ̓ΑῚ οἵ 
δαιϊοὺν; ἔαξ, «τάξω, ρετῖ. ρα55. -τέ- 
ταγμαι. 

παρα-τείνω, 7 εἡγοίοκ οπΐ, φκέεηια 
(φάλαγγα) ; ἔμυϊ. -τενῶ, 1 ΔοΥ. 
παρ-ἔτεινα. 

παρα-τίθημι, 7 αν ἄοτυνι δοεὶ6; [υἹ, 
«θήσω, 2 Δ0γ. τηϊά, -εθέμην. 

παρα-τρέχω, 7 γηρ ᾧγ, γιὲ ῥαΞέ: 
(μξ. -δραμοῦμαι, 2 λοτ. παρ-έξρα- 
μον. 



“τό 

παρ-εγγυάω, 7 ραε5 (ἴπε ποτά) 2,71 
παρᾶ ἐο καπα, εοτητπαπά. 

πάρ-ειμι, 1 αι ῥγεδεπί, αὐγίνε: [αῖ, 
-έσομαι, ἰτηρῇ. παρ-ἣν. (ἐν τᾷ πα- 
ρόντι, αἱ ἐπε ῥγ ϑοριὶ ἐΐη16.) 

πάρ-ειμι, 1 285 ὃν, ῥα55 οὶ; ἰτηρί. 
παρ-ἥειν. 

παρ-ελαύνω, 7 ᾽παγοῖθ ῥαΞί, τίάε 
αξί, 1 Δοτ. -ἤλασα. 

παρ-έρχομαι, 7 οὉ ῥαΞί, ῥά55 αἱοηρ', 
2αες ἱκγοιιρῖ; 2 δου. -Ὦλθον. 

παρ-ἔέχω, 17 {ιγπίδι, ΦΉΡΡΙΥ; γραῦν, 
2γοάιοο (φόβον), (“ἢ ἑαυτὸν, 
ϑίυε τινε} οὐεῦ ίο; πράγματα 
παρ-έχειν, ἰο ρίυο ἐγοιδὶθ); 2 δΔοτ. 
-έσχον, ἱπηρῇ. -εἶχον. 

παρ-ἤἥκω, 7. γεαοῖ, εκχίοπα αἱοπρ; 
ἔαξ. -ἤξω. 

Παρθένιος, -ου, πι. ἐλε Ῥαγιίποριίμϑ, ἃ 
ΓΙγΕ αἰνϊἀϊηρ Ῥδρῃϊαροηῖα ἔτοπη 
Βιτῃγηϊδ. 

Πάριον, -ου, ἢ. Ῥαγίμηι, ἃ ἴοῃ ἴῃ 
Μυεῖα (Ὑ1Π. 100). 

παρ-ίστημι, (ἔτ η5.) 7 ῖῇαεο ὧν, εεἰ 
παῖ; (ἰηΐταηβ. 2 δοῖ. δηά ροετσγἕ.) 
1 εἰαηα ὃν; ἴαϊ. παρα-στήσω, τ Δοτ. 
παρ-έστησα, 2 λοτ. παρ-έστην. 

πάρ-οδος, του, ἢ. α ῥαξεαρε. (παρὰ, 
αἴονιρΞἰε, αὐτιὰ ὁδὸς, α γοαά.) 

Παρύσατις, -ἰδος, ἔ. αγγεᾶεϊς, τοί Πεγ 
οἵ Ατίαχεγχεβ. Μηεπηοῃ, πὰ ΟΥτις 
1ῃ6 γουηρεγ. 

πᾶς, πᾶσα, πᾶν, αἱ], ευεῦγ. (τὰ 
πάντα, (1) ἐλε τυμοῖὶο, ευεγνἐ]ιῖγιο’ 
(2) ἄν. δοριῤ[ίοἶν.) 

Πασίων, -ωνος, πι. αΞίονι, ἃ σεηεγαὶ) 
ἔτοπη Μέερατα, γῆ. ἀεβετίεά Ογτιβ 
(. τ67). 

πάσχω, 1 Ξ7γ, ΦΉῈΓ τιϊς ζοΥ έηδ; 
ἴαῖ, πείσομαι, 2 ρΡετί. πέπονθα, 2 
Δ0Γ. ἔπαθον. (εὖ, οὐ κακῶς πάσχειν, 
ο ὅδ τυεὶϊ οτ 11] ἐγεαίεά.) 

πατάσσω, 1 εἰγίλο; ἴωαξ. πατάξω, 
Ι Δογ. ἐπάταξα. ὅεε πλήττω. 

Πατηγύας, -ου, πι|. αίδρνας, ἃ 
Ῥεγϑίδῃ, ἱπ ἴῃ 6 δυπην οὗ Ογτὰβ (11. 4). 

πατήρ, πατρός, τη, α γαίλπεν. 
πατρίς, -ίδος, ἔ, πιαίζυε σοιτίγν, ζαί}ιεγ- 

ἰαμεὶ, (Τ,ατ, ῥραίγία,.) 

ΡΟΟΑΒΌΤΑΚΥ͂. 

πατρῷος, -α, -ον, πεγεααῦν, αποοεϊγαὶ, 
παύω, (Αςξ.) 1 ξατιδ6 ἐο δξαϑε, ῥιιέ α 

δίοΡ ίο; (Μιά.) 1 δεξαξε, είορ ; ἴυϊ. 
παύσω, φετῖ. πέπαυκα, φετῆ. Ρᾶ55. 
πέπαυμαι. ͵ 

Παφλαγονία, -ας, ἔ. Ῥαῤἠίαρονῖα, ἃ 
ἀϊΞέτιοϊ οὗ Αϑία Μίποσ, οἡ 1ῃε ξουΐῃ 
ςοξϑΐ οἵ {πε Ευχῖπε, Ὀεΐννεεη Βιίτην- 
πἶᾷ ἀπά Ῥοπίυβ, [τ νγὰβ ἔλπηοι5 [ῸΓ 
15 σαν δίγυ. 

Παφλαγών, -όνος, τη. α Ῥαῤῥίασο- 
γιαγι. | 

πέδη, -ης, ἢ. α εμαῖπ ΚὼΥ ἐπα 7εεῖ, 
ὕέίεγ. (ποὺς, βεη. ποδὸς, α 7οο.) 

πεδίον, -ου, ἢ. α ἰευεῖ Ξιγαοο, ῥὶ αἶνι. 
πεζῇ, (αἀν.) οι ἤοοί, ὃν ἰαπά, (φτορ. 

ἀαῖ, οἵ πεζὸς, το ὁδῷ υπάετ- 
Ξιοοά). 

πεῖός, -ἦ, -όν, ον 7οοἱ (1,Δϊ. ῥεαεείτί5γ. 
(πεζὴ δύναμις, ἐγηυζαπίγν 7ογοο). 

πείθω, (Α-ς:.) 1 ῥεγεαα (1 2ος.); 
(ΜΙ|ά.) 1 οδεν, δεϊίευε (πἰῖῃ ἀδι.); 
ἔαϊ. πείσω, τ Δοτ. ἔπεισα, Ρετξ. Ρᾶ55.. 
πέπεισμαι, 2 φετῖ, πέποιθα, 1 ἱγιιεί. 

πειράομαι, 7) ἐγν, αἰ οηῖῤῥέ, νυὐτῃ ἰηῆη., 
αἰϑο ὙΠ ὅπως πὰ 500].; ΜΠ 
δεηϊέῖνε, Σπαζθ ἐγίαϊ οὔ; ἴαϊ, πειρά- 
σομαι. 

πείσομαι, ἔιξ, οὗ πάσχω. 
πειστέον, ο76 τ1:ι:5{ ῥεγομασδ ΟἹ οὗον, 
γε δἀ]. οὗ πείθω οτ πείθομαι. 

πελάζω, 17 αῤῥγοαοῖΐι; ἴαϊ. πελάσω. 
Πελοπόννησος. (Πέλοπος νῆσος, ἐκε΄. 

ἐξἰαηπα οΓ εϊοῤΞδὺ, ἐπε Ῥεϊοῤονιμόϑιις, 
Ρεηϊπϑαϊα οἵ ϑουΐῆεγη ατεεοθ. πονν 
τῃ6 Μοτγϑᾶ. 

πελτάζω, 1 ἑογυε ας α ῥεϊίαΞί, ἱ. ε. 
ὙΠ ἃ Ἰρῃξ ςῃϊεἸὰ (πέλτη). 

πελταστής -οὔ, πὶ. α ῥεϊίαεί, ἰαγσε- ὦ 
ἐφεγ, (Ὀεοδυβε δγπιοὰ ἢ τῇ 
πέλτη.) 

πέλτη, -η5, ἴ. 4 ᾿ἱρλὶ εκιοα σονετεά 
ἢ Ἰεαῖμεσ, ὙΠ ἰαγρε βῃϊεϊ ἀ τὴς 
-ΟΑ]εὰ ἀσπίς. 

πέμπτος, τ, τον, ἤδλ. 

[υξ, πέμψω, φετί. 
πέπομφα, 1 Δοτ. ρ455. ἐπέμφθην. 

πένομαι, 7 αηι ῥοοΥ. (πένης, ῥοογ.) 

(πέντε, 



γΟΟΑΒΌΙΑΚΥ. 

πεντακόσιοι, -αι, -α, ἥυο- πα γεα, 
πέντε, ἤυε. 
πεντήκοντα, ἡγν. 
πεντηκοντήρ, -ῆρος, ΠΊ, α' ΠΟ», 167" 
ΟΥ̓ πῖθρ, οὐ ἃ ΠΑ] σοΠΊΡΔΩΥ͂. 

πεντηκόντορος, του, ἔ. (5ο. ναῦϑ) α 
ΠΑ γτοαγοα ραϊϊον, νυ οπα ὕλη 
οἵ 25 Οδἵϑ οἢ δδοῇ εἰ ά6, 

πέ-πονθα, ρετῇ, οἱ πάσχω. 
πέ-πρα-κα, ρΡεΓῇ, οἵ πιπράσκω. 
πέ-πτωκα, ρΡετῖ, οὗ πίπτω. 
πέ-πωκα, ρετῇ. οἵ πίνω. 
περαίνω, 17 Μηδ, ἀσοοριῤὶϊδιι; ἴαῖ. 

περᾶνῶ, ρετῇ. ρΡ455. πεπέρασμαι, 1 Δ0Γ. 
Ρ858. ἐπεράνθην. 

περαιόω, (Αοἱ.) 17 οοηνεν ἀογοϑ88; 
(ΜΙἀ.) 1 ογοϑς ; ἴαξ. περαιώσω. 

πέραν, (4ἀν.) ἀαὐογοςε5, οἱ {ιὸ οἱΐον 
οἷο, (τὸ πέραν, ἐπ6 οῤῥοΞί(6 
5116.) 

Πέργαμος, -ου, ἢ, Ῥεγραηημ5, ἃ ἴοννῃ 
ἴῃ Μνϑβῖα, πϑεᾶγ [Πε τἰνεγ Οδίουϑ (1, 
508); δἰϊεγνναγάς {πΠ6 Ππεδά οἵ δὴ 
πηροτίδηξ Κη σἄοπὶ ὑπάθγ ΕὈΠΊΘΩ 65 
1, πὰ ἴῃ 1ῃε6 βεσοηά σδηίυτγΥυ Β.Ο. 
1ῃ6 σαρὶΐα! οἵ ἴ[Π6 Ἀοπηδῃ ρῥγονίηοβ 
οἵ Αβία. [ἀξ ννβ οδἰεδγαΐθα ἴοῦ [5 
ΠΙΡγασΥ ἀπά βοῇοοὶ οὗ [ἰτϑγαξιγθ, ἃ5 
ΜῈ }} 45 ἴογ {π6 ἱηνεπίίοη οὗ ῥαγοξ- 
γηπεγιέ, ΜΓ ΠΟ ἢ ἀειὶν ε5 115 παΠ16 (ΤΠτγοι σῇ 
1η6 Ετεποῖ αγολποηιῖη) ἴτοτη “ Ῥετγ- 
ϑάτηθπα ΟΠατγία. Ῥεγρᾷπηι8 νγὰβ 
ΔΠ ΕΑΥΥ 5εαΐ οὗ ΟἨτγιβεἰηΠΥ, δηά 

᾿Ὸη6 οὗ {πε ϑένεη Ομυτοῃαβ οὗ Αϑῖὰ 
(Κ ἐν. 11. 12). [Τῆς παπι6 πγεδῃβ 
“οἰταάε]. ΟΡ. τη6 εγραηιμβ οἵ 
« οἰζλάε! ᾿ οἔ Ττογ; Οτεεῖκκ πύργος 
( οαϑβιὶβ ᾽), Επρ. δεγρῆ.}" 

πέρδιξ, -ἴκος, πὶ, δῃὰ ἢ, α ῥαγίγία 6. 
([μ1. ῥεγαϊκ.) 

περί, ργερ. τῇ σεη,, ἀαξ., ἀπά δος. ; 
ΘΥΟΙ ΠΩ, αδοιέ, “τουηά τῃ6 εηάς οἵ 
(οἴ, πέρα, ὀεγομά, πέρας, αν 66). 
Ι, ψΠΠ ραη. ἱ. αδομί, ΦΟνισΘΥΊι1γι 6’, 
7ογ, {|κὸ 1,Αἴ. ἀ6: 1ἰϊ. (τάγεὶγ), αὖον 
ἴῃ οἷά 5θηβ6 οὐ δεγοηα, 45 περὶ 
πάντος ποιεῖσθαι, ἰο εοιίεΥ 1 
αὔουες αἱ], ἱ. 6. αἰϊ-ἰτιῤογίαημέ; περὶ 

πολλοῦ, αὐουθ 1ππμεῖ, ἷ. 6, ὙΕΥῪ 
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μιμοῦ. 11. ψιῖῇ ἀδέ, αγοιιαῖ, 65- 
ΡΘΟΐΔΠΥ οὐ ρατγίβ οἵ 1ῃ6 θοάν, ἃς 

“περὶ τοῖς τραχήλοις, γομπ ἱἐπεὶν 
ηροῖς. 11{Π.- ψ|Π δοο., 1. αγοιγια 

αδοιεί, ἃ5 οἱ περὶ αὐτὸν, ἐλιο56 αδοιιἐ 
κίηι, ἰ.6. 16 απὰ ἢὶβς τι; ἰϊ. οἵ 
τἰπ16, αδομέ; 11ϊ, αδοιέ, σοροογῖηρ', 

τὐἰμι γεραγὰ ἰο. ἴῃ Οοπιροβίτξίοῃ, 
ἱ. αγοιιιαῖ, αϑομέ; ὶϊ. αὖονο, ἱ. 6. 
ὙΥν τπμολ, ἰἰκα Τραῖ, 2675 ἴῃ 267- 
11 αΡρ15. 

περι-βάλλω, 7 ἐἄγοιν αγοιιηια], 51ι7- 
γοιρα, οηδγασο; ἴαΐϊ. «βαλῶ, 2 δοτ. 
-ἐβαλον. 

περι-γίγνομαι, (1) 1 αηὶ ϑμβογον [Ο, 
ὀκοοῖ τ, (2). 1 -ἰμὙη ομέν ἕο, δ; ἴπξ. 
-γενήσομαι, 2 Δοτ. -εγενόμην. 

περί-ειμι, 7 ρο γομῃά. (εἶμι, ἰδο.) 
περι-ἴστημι, ({γδης.) 17 ρίασο γομπᾶ ; 

(γα η5.) 2 δοῦ. δῃά ρμετγᾷ, 7 οἑαπὰ 
γοιιια; ἴαϊ. -στήσω, 2 λογ. -έστην. 

περι-κυκλόω, 7 ἐγοίγοῖο; ἴαϊ. -ὥσω. 
περι-μένω, 1 τυαὶέ ἤογ; ἴαϊς, -μενῶ, 

1 Δοῖ. -έμεινα. ᾿ 
Περίνθιος, -α, -ον, ογίὶγ λίαν, οτ 

᾿Π ΠΑ Ὀϊται οὗ Ῥεγ μέ ι5, 
Πέρινθος, -ου, [, εγίτιίμιι5, ἃ ἴοννῃ ἴῃ 

Τῆταοσθ οὐ (ῃ86 Ριοροῃί5, δῇζξεσγ 
νναιτάς οαἱεά Ηδργαδοίθα, ὑνῆεποθ ἰΐ5 

πηοάδγῃ πᾶπη8 ΕτεκΚΙ!. 
περι-πήγνυμι, 1 ,κ αγοιηά (Ῥδ95.) 

7 αηι ἤγοζορὲ αγομτηα, 
περι-πλέω, 7 5αἱἱ γομπά; ἴαΐ, -πλεύ- 

σομαι. 
περι-ρρέω, (1) 1 ἤοιν αγοινι ; (2) 1 
οἰ ἤγοηι αγοιμηα, εἰἱρ ΟΣ 2. δοτ. 
μ55. περι-ερρύην. 

περι-ρρυῆναι, 2 Δλοῖ. ἱπῆῃ, ρΡ455. οἱ 
περι-ρρέω. 

περι-φέρω, 17 ΣαΥΎ ΤΟι ; [αΐ, -οίσω, 
Ι Δ0Γ. -ἤνεγκα. 

Πέρσης, -ου, τη. α Ῥεγείαη, Ὁ]. οἱ 
Πέρσαι, ΤΠε Ρεγβίδῃ βπιρίγα ἰπ- 
οἰπάξα ΑΞςἰα Μίηοι, δῃηά δχίεπάθα 
ἴτοπὶ ἃ ἰο τῃΠ6 Νοτίῃ οἵ [πάΐὰ, 
οοπηρτίϑίηρ {Π6 πηοάφγῃ Ῥεγϑία δη 
Αϑβίφιϊς Τυγκεγ. [Ὁ νγᾶς ἀϊνίἀεὰ 
ἴπτο ἔν ΩΓ βΑίΓΑρΡΙ65 ΟΥ ΡΓΟΥ ΠΟ 65, 

Περσικός, -ἡ, -όν, εγ5ίαμι. 
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Περσιστί, (ἀν.) ἐξ ἐπε Ῥεγεὶαιι 
ἰαιβμαβε, ἦρι Ῥεγείατι. 

πεσεῖν, 2 80Γ. ἰηῆη. οὗ πίπτω. 

πεσοῦμαι, [υξ. οὗ πίπτω. 
πεσών, 2 Δογ. ρατί. οἵ πίπτω. 
πέτομαι, 1 γν; 2 δοι. ἐπτόμην. 
πέτρα, «ας, ἢ, α τοοῖ. 
πέφευγα, 2 Ρετί. οὗ φεύγω. 
πηγή, -ἢς, ἢ. α 7οιριίαϊπ, εῤγῖπρ' 

5ΟΏΓ 66 (οὗ ἃ τίνετ). 
πήγνυμι, 1 3χ, Ἵεέζε, (οῇ ὉὈϊοοὰ) 

σμγαΐε; Ι δοῖ. ἔπηξα, 2 ρετί. 
πέπηγα, 1 απὶ Ξχεοα, 2 δου. ΡΆ33. 
ἐπᾶγην. 

πηλός, -οὔ, πη. εἶαν, πιμά. 
πιέζω, 1 ̓ Υγέεβ, βφίι66Ζ6 ; (είν 655. 
πίνω, 1 ἀγὶπξ ᾿ Γιξ. πίομαι, 2 δ80Γ. 

ἔπιον, Ρετῇ, πέπωκα. 
πιπράσκω, 7 Ξεἶ; Ῥεγί, πέπρᾶκα, τ 

ΔΟΙ. ΡΆ558. ἐπρᾶθην. ὕΞυκξ!Ῥ͵ Ρῥτγεβ. 
πωλέω, ἴοτ ἴῃ ἔπξ. ἀηὰᾷ 2 δοσγ. ἀπο- 
δώσομαι πὰ ἀπ-εδόμην ατε υϑεά. 

πίπτω, 1 2111; ἴαξ. πεσοῦμαι, 2 λοτ. 
ἔπεσον, φῬετῖ. πέπτωκα. 

Πισίδης, -ου, π., Ρ]. οἱ Πισίδαι, ἐκ6 
Ῥὶςἰαΐαριβ, νγατὶ κα πιουπέδίπεετς οὗ 
τε Ταυγυς τάηρα, Ὀεΐννεεη Γγοΐᾶ 

δηὰ ΟἸΠ]ΠἸοΐ4,  ἤθγα τῆς τοῦδοτ- τ θος 
οὗ πε (ὐαγαπηδηΐδης ΠΟΥ ἰἷνε. 

πιστεύω, 1 ἐγμξέ; ἴαξ. -εὐσω, 1 Δοτ. 
ἐπίστευσα (νἰτῃ ἀδέ.). 

πίστις, -εως, ἢ, ἐγμδί, 7) ἀοἰϊέν, εονιῇ- 
αἰεγιςσο. 

πιστός, -ἦ, -ὄν, ζαϊζμὶ, ἐγμϑισογ μιν. 
τὰ πιστὰ, ῥ᾽εάσε5. 

πίτυς, -υος, ἔ. α ῥί»ε-ΐγ 66. 
πλαίσιον, -ου, ἢ. απ οδίοπρ'. 
πλέθρον, -ου, η. α ϊ]είλγιι τε αθουΐ 

34 ἘπρΡΊ]5ἢ γατάξ. 
πλείους, ἴοτ πλείονες ἀπά πλείονας, 

ΠΟΠῚ. Δηά 8ςο. Ρ]. οὗ πλείων, (ΟΠΊΡ. 
οὗ πολύς. 

πλεῖστος, -, τον, Ξυρει!, οἵ πολύς. 
πλείω, ἔοτ πλείονα, ἀπο. πηᾶες. 5]η6΄. ΟΥ̓ 
“δα, Ρ]. οἵ πλείων. 

πλείων, -ον, σοπΠΊρ. οἵ πολύς. 
πλεον-εκτέω, 7 λαυὲ οἵ σαΐι απ αὐ- 

υαπίαρο. (πλέον, τ1οΥδ, ἁπιὰ ἔχω, 
1 μανε.) 

Ὸς  Φα αΝ" 

ΡΟΟΘΑΒΌΣΑΚΦΨΥ͂, 

πλευρά, -ἂς, ἢ. ἐἶε εἰ; απ (οἵ Δη 
ΔΙΠΊΥ). 

πλεύσομαι, ἕυξ. οὗ πλέω. 
πλέω, 1 αἱ]; ἔυξ. πλεύσομαι, 1 Δλοτ, 

ἔπλευσα. 
πληγή, -ἧς, ἔ. α δίἰοινυ. (πλήττω, 1 

οἰγίκθ.) 
πλῆθος, -ους, η. α ἰαγε πμηιδεῦ,, τιν. 
ἐμά; επίεί, (πολὺς, τιαην.) 

πλήν, (ἄν. 45 Ῥτερ. ψ ἢ ρεη.) ἐκοοῤίν 
ΑΙξο πλὴν ἤ, ἐχεεῤί. 

πλήρηϑ, -ες, κε] (ἡ ἸΠ σεη.). 
πλησιάζω, 1 ἄγαιυ πεαῦ, αἀῤῥγοαοῖι. 

(πλησίον, πεατ.) 
πλησίον, (4ἀν.) πϑαγ; (ϑυρετϊ. πλη- 

σιαίτατοϑ, πεαγεϑί, πεκέ (νπἢ δεη.). 
πλήττω, 1 εἰγίζε; ἴαϊ. πλήξω, Ρετῇ, 

ΡΆ538. πέπληγμαι, 2 8Δ0Γ. Ρ855. ἐπ- 

λήγην. Ἐοτ ἘΠΕῚ Δοτ. δοῖ, ἐπάταξα 
ἷβ υϑ6ά. 

{ 

πλοῖον, -ου, π. α δοαΐ, ἐγαη ΣΟΥ, Ἠ16Γ Ὁ 
επαπὲ υϑϑεεὶ, ἐπὶῤ. (πλέω, 1 5αἱ].) 

πλοῦς, -οὔ, π|. α 5αϊϊἴιρ᾽, νογαρθ. 
(πλέω, 1 εαἱ].) 

πλουτίζω, 1 "παΐὸ τίοι ; (ΜΙά.) 1 
δε! τίολ. (πλοῦτος, τυεα ἢ.) 

πνεῦμα, -ατος, η. δγεαίζ, τυϊπαι, δγεεζε, 
(πνέω, 1 δγεαίμε.) 

πνέω, 1 δίοιν, δγεαίο; ἱπιρετῇ, ἔπνεον, 
ἔυξ. πνεύσομαι. 

πόθεν, (4ἀν.) τυλεηιοο ἢ ποθεν, γοηὶ 
βοΙπϑ με. 

πόθος, -ου, πι. α ἰοπρίηρ', ἀεεῖγε, γερτεί,, 
ποῖ, (4ἀν.) τυλί μεν ἢ ποι, 0 5οῦ16 ῥίαξο, 

βοπειυλεῦε. 
ποιέω, 1 γπαΐε, ἶο, εατιϑο; ἴαΐϊ. -ἥσω, 

Ρετῇ. πεποίηκα. 
μοϊά α γευΐειυ. εὖ οτ κακῶς ποιεῖν, 
ίο ἐγοαί τυεὶϊ οτ 1]. (ΜΙά.) (1)1 πιαλθ 
72ογ πινϑεῖῦ; (32) πιαΐδ ἰο τη) εἶ, ἱ. ε, 
ΠΟΤ Ι ΠΕΥ͂, 

ποικίλος, -η, -ον, ναγὶερ αἰεά, ἑαἑοοεά, 
ποίος, -α, -ον, (ἱπέεγγορ..) οἦτυπαΐ εογ ἢ 
“ΙΑ, φμαϊῖς. ποῖός τιϑ; τυλπαὶ 5ογὶ οἵ 

η1αν ἢ 
πολεμέω, 7 »ιαζε τυαῦ πῤοπ, νυτἢ ἀδξ, 

ΟΓ ΡῬτΓερ. πρός. (πόλεμος, τυαγ΄.) 
πολεμικός, τή, τόν, τυαγίϊλε. πολεμι- 

κὸν, α τυαγ-οΥ; τὸ πολεμικὸν, {μδ΄ 

ΤΑΝ 

ποιεῖν ἐξέτασιν, ο΄ 



δἱρηαὶ ΚΟΥ δαίο; τὰ πολεμικὰ, τυαν, 
711 ΠαΥῪ δεγυΐοθ. 

πολέμιος, -α, -ον, Δῃᾷ -ο5, -ον, ποείϊϊο, 
α (ῤιιδιῖο)ὺ ὁπϑθῖν (1,αἰ. Ποβίϊβ), ἃ5 
ἀϊΞεϊπ ρα ἀ ἵτοπι ἐχθρὸς, α ῥτίναίε 
δπθ71} (1 Αἴ, ἐπίηεϊοι 5), 

πόλεμος, -ου, π|. τυαῦ, 
πολιορκέω, 1 δοείορ, διοοζξαίο; [αΐϊ. 

-ἤσω. 
πόλις, -εως5, ἔ,. α εοἱΐν, εἰαίο τ 1 δῖ. 

εἰυϊία5, Υ Πετεας ἄστυ τε], Αἴ. πε}. 
πολλάκις, (Δἀν.) οὔενι. (πολύς. 
πολλᾶἄχῇ, (Δἀν.) ἐπι τιαην ῥίασες, οι 

τιαην οσοαβίοπϑβ, οἤεῖι. (πολύς. 
ΠΠολυκράτηκ, -εος, Δςο. - ΟΥ -ν, ΠῚ. 

Ῥοϊνεγαίεα, δῇ Αἰπεηΐδῃ οδρίαϊη 
ΕΥΠῚ .52).: 

Πολύνϊκος, -οὐυ, τη. Τοϊγπῖοσι5, ἃ 1,1- 
οεἀδετηοηΐδῃ, 5εηξ Ὀγ ΤἬθτοη ἴο 5 Κ 
ἴου 1Π8 5εγνίοες οὔ ἴ1π6Ὸ60 Οτεεῖς ΔΙ Υ 
ἁραϊηϑέ ΤΊΞβαρἤθγηες {111. 320). 

πολύς, πολλή, πολύ, τηιοῖ, ὩΊΑΊΙΝ ; 

κα, Τὰς 

αἶδο ἰαγρε, ἰορρ, οἱ πολλοὶ, ἐδ 
1ποϑ5ὲ, ἐπ τια)ογῖίν. Οοτηρασγ. πλείων, 
ΒΙΡΕΙ, πλεῖστος. πολύ, 45 δάν. 
τιμοῖ, ὃγ 7αγ. 

πολυ-τελῆς, -ἔς, εχ ῥῤεγιείνο, (πολὺ, 
γημοῖ,, απιὰ τέλοϑβ, δ ῥε;ι56.) 

πομπή, -ἧς, ἔ, α ῥΤοοθεδίορ. 
1 ςοπα.) 

πονέω, Πιυογξ, Ἰαδοι; Ῥετί, πεπόνηκα, 
(πόνος, Ιαδοιιγ7.) 

(πέμπω, 

πονηρός, -ἀ, -ὄν, δαά, τυογί]ι1655, τυϊοὐ- 
εα; επϑομίίαδίο; ἡαηπρόγοις, κοϑίϊϊθ. 
πονηρῶς, τυ αἰ οτν. 

πόνος, -οὐ, τῇ. τύογᾷ, ἰαθδοι, ἰοἱϊ; «4150 
γοϑμΐ, ΟΥ Ἰαδοι. 

πόντος, -ου, τα. ἐκδ ((66ῤὴ θα (εΞρεοὶ- 
Αἰν ἐθε Ἐπκίηθ); 4150 1τῃ6 ἀϊκίτγίος 
οἵ ορέιϑ. 

πορεία, -ας, ἢ. α τηαγοῖ,, )ομγΠ6». 

πορευτέος, νετῦ. 44]. οὗ πορεύομαι, 
οὔ6 η1:5ὲ τπαγοῖι. 

πορεύω, (Ας!.) 1 δολνον; (Μιίά.) 1 
ἡπαγοΪι; ἴαξ. -εύσομαι. 

πορθέω, 17 ἐδείγον, Ξβαοξ ; Γαΐ. -ἦσω. 
πορίζω, 7 Μιγηίοῖ, ῥγουϊάθ, ΦὩῤῥὶγ; 
᾿Ρετῇ, Ρᾷ55. πεπόρισμαι, 1 Δ0Γ. Ρ435. 

᾿ ἐπορίσθην. (πόροϑ.) 

ΨΟΟΘΑΒΌΣΪΑ ΚΥ͂, 210 

πόρος, -οὐ, τη. α ῥαβξδαρθ; ἤδποθ 
τιθαηι59 ΟΡῥογ μγιίν. 

πόρρω, (4ἀν.) αν ζγοηι (ἢ ρϑη.). 
πορφύρεοϑβ, -α, -ον, σοπΠίΓ, -ροῦς, -ρᾶ, 

-ροῦν, ῥΏΥΡΙΘ, ἐοαγοί. 
πόσος, -ἢ, -ον, ποτυ τιμο ἢ λοι ργεα 

πόσον, λοιυ 7ὰγ ἢ 
ποταμός, -οὔ, π|. α γίυεγ. 
ποτε, οὔ τῤοτι α ἐΐπι6; πότε, τυ 

εἴ ποτε, 17 ευογ. 
πότερον Δηά πότερα, τυλεί]ιογ; ἴο!- 

Ιονγεὰ ὃν ἢ, οὕ. [δὲ τἰγμηη-ττ-αλῖ. 
ποτόν, -οὔ, τ. ἀγίπξ. (ποτὸς, νεῖ, 

Δα]. οἵ πίνω, 1 ἀγίηϊ.) 
ποῦ, (4ἀν.) τὐλεῦθ. που, (1) 50756- 

τοῦθ, (2) Ξο᾽ποΐοιυ, Ἔβρεοῖα!ν 247- 
λαῤς, 1 ΞιεῤῥοΞςο, πὸ αοιδέ. 

πούς, ποδός, τι. α ὕοοί. 
πρᾶγμα, -ατος, ἢ. α αἰθεεῖ, αοίϊοτ!, 

αἰξαϊγ, πιαΐίοῦ; πράγματα παρ- 
ἐχειν, ἰο ρίυο ἰγοιδίθ. (πράττω, 1 
Ὧο. 

πράττω, 1 ἐο, αοἰ ; ἴυϊ, πράξω; Ρετῇ. 
Ρᾶ55. πέπραγμαι, 1 8401. ρΡ485. ἐπ- 
ράχθην. εὖ οἵ κακῶς πράττειν, ἰο 
γε «ὐεἰϊ οτ 11]. 

πρέσβυς, -υος, οΟΥ -εως, πι|. απ οἷα 
παῖ; Ρὶ. πρέσβεις, απιδαβϑοαίοῦς, 
οΟΠΊΡ. πρεσβύτερος. 

πρίασθαι, ο διν; ἴτοπὶ 2 Δλ0Γ. ἐπ- 
ριάμην : ὠνέομαι Ξ'ΡΡΙΐε5 ἐπ οἵπετῖ 
ἴεη565. 

πρίν, (ςοη].) δεογθ. (1) νι τῖῃ ἱπῆη,, 
ας πρὶν ἐλθεῖν, δε,ογ6 σογηΐηρ' ; (2) 
ΜΠ ἱπάϊο., 45 πρὶν ἦλθε, δείογα ἐε 
σαηι6; (3) αἴζεσ περαίϊνεϑ, 45 πρὶν ἂν 
ἐλθῇ, απὰ πρὶν ἔλθοι. 

πρό, Ρτερ. ψν ἢ σα. ον. 1. οἴ ρίαςο, 
ὈΘΙΟΙΘ, ἐπὶ 7 γοπὲ οΓ; πεποα οἔ ἢρθι- 
ἴηρ 7Υ, ἴα ἀογειοο οὗ. 11. οἵ {{π|6, 
δεΐογθ. 11. ἐγιοίδαα οἵ, τι ῥΥΟΤΕΓότιο6 
ἐο. ἴῃ Οοτηροβίξίοῃ, δεΐοτε, ογιυαγά, 
δεογεπαπα, ἴτι ῥΥεἠογόπος ἰο. ((ρ.᾿ 
Τ,4ἴ, ῥγο, ῥγαθ.) 

προ-άγω, 1 ἰεαὰ γογιυαγά ; ἴαϊ, -ἀξω, 
2 Δ0Γ. -ἠγαγον. 

προ-βαίνω, 1 ρῸ 7ογιυαγ, αὐναλιοο; 
ζαξ. -βήσομαι. 

προ-βάλλω, (1) 1 ἑάγοιυ ζογιυαγά, αὐ- 
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υαποο (τὰ ὅπλα). (2) 1 ῥμὲ 70γ- 
τυαγὰ, ῥγοῤοβο; ἔαξ. «βαλῶ, 2 δοτ. 
-«έἐβαλον. 

πρό-βατον, -ου, π, α Ξἦεοῤ (ργορεγῖν 
ΔῺΥ ἀπἰπΊδὶ {παῖ τυαϊζς, ἴτοπιὶ προ- 
βαίνω). 

προβολὴ, -ῆς, ἔ. α ῥμεέηρ᾽ γογιυαγὰ ; 
δόρατα εἰς προβολὴν καθιέναι, ἴο 
ἐ φομοῖ" ἐμεῖν ἰαριοος. (προ-βάλλω.) 

πρότγονος, του, πὶ. α ζογεζαίκεν, αλὶ}- 
ΘΕΟΥ͂. 

προ-δίδωμι, 7 ρίνε μῤ, δείγαν; ἴαῖϊ. 
-δώσω. 

προ-εἴδον, 2 Δογ. ΨΓῊ Ργεβ. προ-οράω. 
πρό-ειμι, 1 ρο ογιυαγά, αάναποε, 

(εἶμι.) 
προ-εἴπον, 2 Δοτ. ΜΠῊ ἔαξ. προ-ερῶ, 

ΡΓεβ. τφημι. ϑεε προ-λέγω. 
προ-ελαύνω, 7 ἀγὶνο 7οτιυαγα, τίάο 
ογιυαγά, 5ς, ἵππον. 

προ-εργάζομαι, 1 τυογὶ δείογεμαπά ; 
Εετέ, ρᾷᾶβ5. -είργασμαι. ἡ προ- 
ειργασμένη δόξα, ἐκ6 ρΙοΥν δείονε 
Ῥαϊπεί. 

Ἔ προ-ερέω, σοπέγ. προ-ερῶ, 1 Ξαν δεξογε- 
κανιὰ οτ ῥιιδίϊοϊν, οΥ̓εΥ, 45. ίαϊ. οὗ 
προ-εῖπον, φῬετί. -εἰρηκα. 

προ-έρχομαι, 7 πιαγοῖ οι, αἄἀναηεε; 
4 801. -Ὦλθον. 

προ-έχω, 1 εκχεεῖ, ΞΗΥῥαϑ5; ἴαϊ. - ἔξω, 
2 801. -εσχον. 

προ-ηγορέω, 1 Ξῤῥεαξ ἐν δελαὶ οΓ (ἢ 
εη.). 

προ-θέω, 7 γμη )ογιυατὰ ; ἴαῖ, «θεύσο- 
μαι. 

προθυμία, -ας, ἔ, γεα(ἴτιδ55, ΦαρΈΥ)1655, 
Ζεαὶ. 

πρόθῦμος, τον, γεαάν, ἐαρεῦ,, Ζοαΐοιίξ, 
(πρὸ, ζογιυαγά, ἀπὰ θυμὸς, εῤὶγὶ.) 

προθύμως, (4ἀν.) ἐαρεγίν, γεαά ιν. 
προ-κατα-λαμβάνω, 1 εεἶζε δεΐοτε- 

μκαπα,, ῥΥδΟσΟΉΡΥ; 2 δοζ. -ἔλαβον, 
ζαϊ, «λήψομαι, ρετῖ, -είληφα. 

πρό-κειμαι, 7 {δ δεΐογε, ἐπκίθια 707- 
τυαγὰ ; ἴαϊ. -κείσομαι. 

προ-κινδυνεύω, 7 ἐριοηγ αατισεν δεΐογε- 
μαπά. 

Προκλῆς, -ἔος, πι. Ῥγοοΐθ5, ΘΌΨΘΙΠΟΥ 
οὗ Τευϊῃγδηΐα, 4 ἀϊβίγιςς οἵ Μγϑίδ. 

ΡΟΟΘΑΒΌΣΑΚΥ͂. 

᾿προς-δοκάω, 1 ἐχρθοῖ; ἴαϊ, -δοκήσω, 

προ-λέγω, 7 {611 ῥηδΙ τοῖν, σίνε ται 
ἐπρ; ἴαϊ, «λέξω, ἴοτ 2 δοτ. προ- 
εἶπον. 

Πρόξενος, -ου, πι. Ῥγοκερτις, α ΤΉεΌδη, 
ἐπϊεηὰ οὗ Ογτὰς ἀπά Χεηόρῆοι, ψν8ο 
ἱπάποεά Χεπορῆομ ἴο Ἰοΐ 1τῃ 6 ΕΧ' 
Ρεάϊεῖοπ (Υ. σοὺς ᾿ 

προτ-οράω, 7 5ε6 δείογε ηϊδ; μἷ 
«όψομαι, 2 Δ0τ. -εἶδον. 

προ-πέμπω, 1 «ἐπα ὕογιυαγά, ἐϑοογὲ 
αεσοοηιῥαπν ; [αΐ. -πέμψω. 

προ-πίνω, 7 ἀγίις ἀὴν οπεὶς πεαϊίᾷ 
ἴμξ, «πίομαι, 2 Δοτ. -έπιον. 

πρός, ῥτερ. ἢ ρεη., ἀδξ., δηά δςς, 
οοῦ Ὠεδπίηρ, ἴο ὑμ8 ἔγοῃηῦ (ίτοπι 
πρὸ, ερ. πρός-θενν; δῦσα μεξαῦ. 
Ι. ΜΠΠ ρέῃ, 1. ἔροσα, ἡγοηὶ πεαῦ ἢ; 
Βεηος ἰΐ. οκ; ἐδ ῥαγὶ οὗ ὃν; 111. ἐπ 
ἐμ ῥγέβεηοο οἵ, δέζογε, 45 πρὸς θεῶν, 
δέίογε {πὲ ροάς, ἱ. 6. ὃν {16 φοάς,ὶ 
ϑθλτίησ. 1. ψνπἢὶ ἀαε. 1. δῦ, μιθαν; 
ἱϊ. δεβίάος, ἃ5 πρὸς τούτοις, δοείεθ 
ἐμεῖς, τιογεουεῦ,, 1,αἴ. ῥγασίεγεα, [{{, 
ΜΠ δος, 1..ζο, ἐοτυαγαῖς, ΞΟΠ. 6 {ΠῚ6 
αραϊηξί; ἴἰ, τυ γοσαγά ἰο, ἀσοογα: 
ἐρι᾽ ἰο, 45 πρὸς ταῦτα, ἐπεγείογο, τὰ 
πρὸς πόλεμον, τυΐπαΐ φομοεῦτι5 ταῦ", 
πρὸς βίαν, ὃν ἤογοο, πρὸς ἡδονὴν, 
7ογ ῥιεαξιγε, εἴς, ἴΙ͂ὼ Οοπιροβίτίοη, 
ἱ, 0 οἵ ἐοιυαγας ; ᾿ϊ. δεείαδς ; ̓ἰϊ. τι ΕΥ̓. 

προΞς-άγω, 1 ἰεαά οι, ἰεαά Τογιυατὰ 
ἔυξ. τάξω, 2 δοτ, -ἤγαγον. 

προς-αιτέω, 7 ατὰ δεκίάες, αϑὶ ἩΙΟΤΕ; 
ἴμξ. -«αιτήσω. 

προς-βαίνω, 7 ρῸ ο, αῤῥγοαεῖ,, αὐ- 
σναρσε; ἴαῖ, -«βήσομαι, 2 δλοτ. -έβην. 

προς-βάλλω, 7 αἰξαοῖ, οπαγρε περ; ἴαΐ 
-βαλῶ, 2 τοτ. -έἐβαλον. 3 

προς-βολή, -ἢς, ἢ, απ αἰἰαοῖ, αϑϑανὶδ, 
προς-γίγνομαι, 7 δον6 ἰο, αηὶ αὐαεὰ 

ίο; 2 ἃοΓ. -εγενόμην. Ϊ 
προς-δίδωμι, 7 ρίνε δεςίάες, ααά ; ω ̓ 

«δώσω, 1 Δοτ. -ἐδωκα. 

Ιδοῖ. -εδόκησα. 
πρός-ειμι, 17 ρῸ ἰο, αῤῥγοαοσῖ, δολη 

εῤ. (εἶμι, νἀ. ἐδο.) ͵ 
προς-ελαύνω, 17 γίνε 1ο, γὶάθ 

(ἵππον), τπαγοῖ πῤ. 



νΟΟσΑΒΌΓΑΚΥ. 

 προς-ἔρχομαι, 77 Φο0716 πῤ, αῤῥγοαοῖι; 
2 ΔΓ, -λθον. 

προς-ἔχω, 1 δγίηρ' ο, αῤῥὶν; (νοῦν 
προβϑ-έχω, 1 {πιγὰ ἨΙΡ Ἠϊΐα ο, 
αἰϊεμα ἰο :) ἰσηρετῖ, -εἴχον, 2 801. 
-έσχον. 

προΞς-ἥκω, 77 οχίεηαὶ ἰο, γεαοἾι. ἸτΏΡοΓΒ. 
προΞ-ἤκει, ἐξ δεοοῦῖθ5, {{ ἐς γετιρ'. 

πρόσθεν, (αἀν.) (1) οἵ ρίαςε, ἐπ 7γοριὶ 
Οὗ, δεύογθ. (2) οὗ {ἰπ|6, δεγογε, 
7ουηιογῖν. τὰ πρόσθεν, ἱπ6 ναπ οἵ 
Δ} ΔΙΠΊΥ. ὁ πρόσθεν χρόνος, ἐπ 
7ογηιοῦ {ηθ6, τὸ πρόσθεν, 707- 
Ἴπ Υν. 

προς-ίημι, (Αοξ.) 1] 16εἰ σο᾽16 1ο, αὐἰηΐ, 
(Μ|4.) αὐνηὶξ (1ο Ομ ε56 1), αῤῥγονε; 
Γι. τήσω, Ι ΔΟΓ. τῆκα. 

προΞς-κτάομαι, 1 δαῖΐμ δεοεοίαος, σαὶπ 
ον; [υαϊ. -κτήσομαι, 1 Δ0Γ. -εκτή- 
σάμην. 

προς-κυνέω, 7 ζΐδς {16 φαγί δόογο 
απ Οὔι6, ἱ. 6. (ο οδείξαροο, τυογϑλίῤ, 
βαϊπμίο; (αἵ. -κυνήσω, τ λοτ. -εκύνησα. 

προς-λαμβάνω, 7 γδοεῖνο δεοῖάες ; νΥἸτἢ 
δεη. ἕακο ῥαγί ἴηι, ποὶρ; ἴαϊ. «λήψο- 
μαι, 2 ΔοΓ. -έλαβον. 

πρός-οδος, -ου, ἔ, α φοϊ6' ἰο, αῤῥγοαοῖ,, 
ῥγοοσθοοϑίοη. 

προς-όμνυμι, 1 Ξτὐθαν δεεοί δε; [αῖ. 
-ομοῦμαι, 1 Δοτ. -ώμοσα. 

προς-πεπερονημένος, ρετῇ, Ρ455. Ρατῖ. 
(τοπὶ προΞ-περονάω. 

προς-περονάω, 7 ζακέογε τυϊίϊι α εζειυοῦ, 
(περόνη, α ϑζειυεγ..) 

προς-πολεμέω, 1 7παἶό τυαῦ αρ΄αϊπϑί ; 
ος {πξ, «ἥσω. 
προς-τρέχω, 7 γπ τ ἰο; ἴαϊ, -δρα- 
μοῦμαι, 2 Δοτ. -έδραμον. 

προς-φέρω, (Αςΐ.) 1 ὀγίηρ' ἰο, σοπ απο, 
(Μι|Ιά.) 1 δεοαν τινϑε 1} ἱοιναγά, Ἰ. ε. 
εοϑαποὶ τιν βοᾷ 

πρόσω, (4ἀν.) (1) ,ογιυαγάς, (2) ν᾿] 
δεη. αν οἵ. Οὐοπιρ. προσωτέρω, 
7αγίλπον. 

πρόσωπον, «οὐ, ῃ. ,αεο, σοτιγοηιαη6. 
προτεραῖος, κα, τον, δἀ]., 45 ἣ προτε- 

ραία (ἡμέραν, ἐἶι6 αν δέον. 
πρότερος, -α, τον, Θαγ 16", 7ογηΊεΥ, 

7 γε οἵ ἵνο ([μκ1. 2γίοῦ) ; πρότερον, 
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τὸ πρότερον, (τἀν.) ῥγουϊοιιεῖν, οἱ 
α 7ογηιοῦ οσσαδίονι; ΤΟΠῚρΡ. οὗ πρὸ, 
561], πρῶτοϑ. 

προ τρέχω, 7 χει ογιυαγα ; Γαΐ. -δρα- 
μοῦμαι, 2 Δοτ. -ἔδραμον, 

προ-φαίνω, (Αοι.) 1 βλοῖν Τογίλ, 
(ΜΙά.) αῤῥέεαγῦ,, δϑοοῦιδ υἱδὶ δ]. 

προφύλαξ, -ακοβ, πι. απ αὐἀναριοεα 
Θπαγα, ομέβοοί. 

προ-χωρέξω, 7 ρῸ οπ, ῥΥγοοσθοα 7ανοιιτ- 
αδὶγ. 

πρύμνα, -η5, ἴ. ἐἶιο οἰογη οἵ ἃ 5} 10. 
πρῶρα, -α5, ἔ, ἐτ6 ῥίοιν οὐ δοιυς οἵ ἃ 

5}!|Ρ. 
πρωρεύς, τέως, πι. 216 παι αἱ ἐπ 

ῥγοιυ, πὸ ρᾶνα 1ῃε βἰρῃδὶ το {16 
βίβειβιηδη, ἔλθ ἰοοζεοιιέ 7η1α7:. 

πρῶτοϑ, “ἢ, τον, (ϑυρει!. οἵ ὑέαρι 2 γι. 
οἱ πρῶτοι, (ἀδ “ναηρμαγά. (Δάν. 
πρῶτον, τὸ πρῶτον, αἱ ἤγοὶ, ἐπ {16 
γϑι ῥῖαοθ.) 

πταίω, 17 εἐγίζο, ἡαοῖ; 
ταισα. 

πτέρυξ, τὔγος, ἔ, α τοῖη β΄. 
πυγμῆ, -ῆς, ἢ. α δοκίτ τιαίοἢ 
πύλη, -η5, ἴ. α φαίο, οῥενιΐνιρ᾽ ; }α55. 
πυνθάνομαι, (1) 17 αεἷ, () 1 ᾿ϑαῦ (οὐ 

δη αΐγυ), ἰθαγη ; [αΐ. πεύσομαι, ρετῖ, 
πέπυσμαι 2 Δοτ. ἐπυθόμην. 

πύξ, (Δἀν.) τοῖεἶ ἐλ 75. 
πῦρ, πῦρός, ἢ. γε. 
τυαίο ἢ γ 5. 

πῦρός, -οὔ, πι. τυλϑαϊ, ταοϑ0}ν ἴῃ Ρ]. 
Πυρρίχη, -η5, ἔ. (5.. ὄρχησι5), 716 

Ῥγγγλπὶς ἄαηοο, ἃ τα] Αγ ἀδιοα ἢ 
ΔΙΠΊΟΏΓ. 

πω, (4ἀν.) γεί. 
οὔπω, τιοἱ δ, 

πωλέω, 1 εἰ]; ἴαξ. πωλήσω. ΟἸΠεΓ 
ἴξη565 2ΔΓΕ Ξυρρὶἰεὰ ἔγοηι οἵἤεσ νει, 

Σ ᾿ᾶοξ; ἔπε 

Ιῃ Ρ]. πυρά, 

1 περαϊίνεβ, 45 

ἃ5 {πξ, ἀπο-δώσομαι, 2 δοῖ. ἀπ- 
εδόμην ; φῬετί, πέπρᾶκα (ἴτοπὶ πι- 
πράσκωλ. 

πώποτε, (ἀν.) αὐ σῊΚ ἐϊηι6, ουοῦ. οὐ 
πώποτε, τιουεῦ. 

πῶς, (ἰπτετγορσαῖῖνο) λοῖυ ὉῬυΐ πως, 
δοήπθμοιυ. εἴ πωϑ, πὶ αἢν τσαν, {7 αἱ 
αἰϊ. 



22. 

ὶ τε 

ῥᾳδιος, τα, τον, ἐαϑδν 
ΒΌΡΕΙΪ. ῥᾷστοΞ. 

ῥᾳδίως, (λἀν.) εαϑίϊν; ςοιῃρ. ῥᾷον, 
ΒΌΡΕΙ]. ῥᾷστα. 

ῥέω, 1 ἤοω; ἴαϊ, ῥεύσομαι, 2 δοτ. 
ἐρρίην. 

ῥῖγος, κους, ἢ. οοἷά. 
δίπτω, 1 ἐὔγοιν, βίτι δ᾽, εαϑί, ἐἄγοιν οὔ; 

ἴυξ. ῥίψω, τ Δοτ. ἔρριψα. 
δίς, ῥινός, ἔ, {16 τιο56. 
Ῥόδιος, -α, -ον, Καλοάϊΐατι, οὐ ἱῃΠδὺϊ- 

ἰλῃΐ οἱ ΒΠποάρφς, δὴ ἰβίδηἀ ἴῃ ἐπε 

Ι,ενδηΐ, οἵἵ τς 8. ΝΥ. οοδεῖ οἵ Αϑβία 
Μίποτ, Τῆς ποάϊδης νγεγα δηθὰ 
ἃ 5 5] ΡΈΓ5. 

ῥυθμός, -οὔ, τη. τεδαϑηγο, (Πγ05104]} ἐη16. 

Σ. 

σαλπιγκτής, τοῦ, πι.. α ἐγμη,ρείεγ. 

(σάλπιγξ.) 
σἀλπιγξ, -ἰγγος, ἔ. α ἐγετηῤεί. 
Σάρδεις, -εων, Ρ]. ἢ. δαγαὶδ, ΘΔ Ρ᾿ 14] οὗ 

1 γάϊα; 186 βἰατγιηρ-ροῖϊπῖ οὗ {πε 
εχρεάϊτίοη (. 46). 

σατράπης, -οὐ, ἢ]. βαίγαῤ, υἱοοῦον, 

φΟνυεγηΟΥ οἵ ἃ φῬτονίποε οἵ 1ῃε 
Ῥετγβίδῃ Επιρίτα. 

σαυτόν, οσοπίταοίεά ἔτοπι σεαυτόν. 
σαφής, -ἐς, οἷεαῦ, τιαμίγεσί. (Δάν. 
σαφῶς, οἰεαγῖν.) 

σεαυτόν, (τεῆεχὶνε Ργοπουῃ) ἐλγϑεῖ, 
γομγϑεῖῦ; δε. σεαυτοῦ (σαυτοῦ), 
οι οὐ. 

Σεύθης, κου, τὰ. ϑδεμίἑες, α ΤὨταοίδη 
Ρτΐησβ. Ηἰς ἔδίπεγ παά ὕθεη ἀγίνεῃ 
ουξ οὗἉ Ηΐξ τοιτ οΥΥ οἡ {πε Ῥτορο τ 5, 
δῇ ϑευῖΠε5 τεοονεγεὰ τῃἷ5 ἢ τῃ6 
ΠεΙΡ οὗ Χεμπορῇῃοη᾿β ΔΓΠΊΥ. 

σημαίνω, 1 εἰρπίν, οἴνε α εἰρη, σῖυε 
ἐμὲ εἰρηαὶ (ἴῃ ὈΔ11]6) ; ἔυξ. σημανῶ, 
Ι 8δοῖ. ἐσήμηνα. 

σημεῖον, -οὐὔ. ἢ. α εἰρη, οἱρπαὶ. 
σήσαμον, -ου, π. ξεξατη8, ἃ 5ῃοτί ῥ]απί 

ΨΊΓ ἃ βἰηρ]8 ἥοννεσ, ἔγοπι 1Π6 βεεὰβ 
οΡ ΜΠ Ϊοἢ οἱ] σακο νγα5 πηδάδ. 

σιγάω, 1 απὶ εἰϊοπῖ; [αϊ, τήσομαι, ὦ 
οι. ἐσίγησα. 

ΠΟΠΊΡ. ῥᾳων, 

νΡΟΟΑΒΌζξΑΚΥ,. 

σϊγή, -ἢς, ἔ. εἰϊομσο; ὅκε, σιγῃ, 
δίδεγισε, οἰονεῖ. 

Σιλανός, -οὔ, τ᾿. ϑρώδα, (1) 4η Απι- 
Ὀγδοίδῃ ριορῃες {]. 180), (2) ἃ 
μαίῖϊνα οἵ Μαοϊβξίυβ, ἃ ἴοννῃ οὗ ΕΠ 
ου 1Πε Ῥεϊοροππεβὰς {11]. 291). 

σίνομαι, 7 ἐ ἐπιζειγε, μαγας5. | 
Σινωπεύς. -έως, τη. α διίποῤίαη; Ρὶ. οὗ 

ΣινωπεῖΞ. ' 
Σινώπη, -η5, ἢ. δίπιορε, α Οτεςκ σοϊοηγ 

ἴῃ Ῥδρῃϊασοηΐα οἢ ἃ Ῥεηίηβαϊα συῃ- 
εἴης ουξ ἰηῖο 16 Βίδοκ 8ὅε4. 
ἶδ 1πθ Πηεβέ ἃπομοσαρα ἴογ εΐρο 
ΟοὨ ἴῃς πογΐίῃ οοδβί οὗ Αβίὶα Μίιηοῦ;. 
4 ΤυτκΊβῃ ἤξεξ ννᾶ5 ἀεβίγτογεά ἵπεῖς. 
ὈὉγ 186 Ευβείδης ἰυδὲ Ὀεΐοτε τῇς 
Ὀγεδκίηρ ουὖξΐ οὗ τῆς Οτηξδη ὅγασ, 
ἴῃ 1852. ᾿ 

Σιτάλκας, -ου, πη. διέῥαϊςας, Κίηρ οἔτῃς ὦ 
Οἀτγῦζϑβας ἴῃ ΤἭγαςα. ᾿ 

ὃ Σιτάλκας, ἐκε διίἑαϊςα5-50"΄, οἵ ΞΟΠ 
ἴῃ ΒομΟὺΓ οἵ οης οὗ τῆς Κίῃρβ οὔ 
(Πῖ ΠΆΤΏΘ. ἢ 

σιτευτός, ἡ; -όν, ΠΩ μῤ, 7αμρά. ϑ 

(ΟΥ͂Ζ. Ὶ ᾿ 
σιτίον, -ουὅ, ῃ. Τοο(, ῥγουϊδίοπδ. (σῖτοϑ, ἢ 

οοΥπ.) 
Σιττάκη, -η5, ἔ. δίἑασο, ἃ ἴονῃ 

Βαρυ]οπίᾳ οὐ ἔπε ΤΊ ρτίβ. 
σιωπάω, 1 απὶι δἰϊοιί, ἄϑορ ϑἰϊοιοα; Ὁ 

[αῖ, -«ἦσομαι. (σιωπὴ, 5ίίοποθ.) 
σκέλοϑ, -ους, ἢ. ἐπ ἰερ. 
[σκέπτομαι], Ξες σκοπέω, 
σκευάζω, 1 ῥγέῤαγε, ἐφμῖρ, ἄγέδε; [αξ. 

«ἄσω, γφειῖ. ρᾶ55. ἐσκεύασμαι. 
(σκευή ᾿ 

σκευή, -ῆς, ἴ. ἄγε55. 
σκεῦος, -οὐς, ἢ. α σνεϑεεῖ; Ρὶ. σκεύη, 

δαββαξε. ([ς. ἐμιῤῥεαϊηιεπία.) ι 
σκευο-φορέω, 1 τφαΥῪ δαρραρε 

(σκεῦος, δηά φέρω, 1 ΦΑΥΥ.. ̓  
σκευο-φόρος, τον, σαγγγπβ' δαρραρε. ὦ 

τὰ σκευοφόρα (ες. κτήνη), ἐλ δεακι5ς 
οὗ ϑωγάφη ἴῃ ἴῃς ἰταίη οὗ δῃ ΔΙΠῚΥ, 
δαϑβαφε ἐγαϊτει. 

σκέψασθαι, 566 σκοπέω, 
σκηνάω Δἀηὰ σκηνέω, ͵ ἰΐυθ ἵπι ἐεμεδ 

1 απὶ φιαγίεγεά, ἴαϊ, -«ἦσω. (σκηνή.) 



[. 

ΦΥΘΟΨ Υ' ἀπ νον 

ΨγΟΟΑΒΟΌΓΑΚΝΥ͂, 

σκηνή, -ἧς, Γ. α ἐεη!, 
σκηπτός, -οὔ, τη. α ἐδιιια ον ο}!, 
σκηπτοῦχος, -οὐ, πι. ἐπε 5οοῥίγα- 

ὀϑαγθῦ (40 αἰϊοπάδῃε οἡ {Π6 Κίηρ). 
σκληρός, -ά, -όν, ἀγν, παγά. 
σκοπέω, 1 62} α ἰοοῖ ομέ γογ,, τυαίο]ι, 

οὗϑξογνο, γεσορ οί γ 6; ἱτηρετγῖ. ἐσκό- 
πουν, (Μι|ίά.) δομϑίογ, ὙΠ ἴδῃ 565 
ἴτοπὶ σκέπτομαι, ἔαϊ. σκέψομαι, Ἱ 
ἃοῖ. ἐσκεψάμην, Ρετί, ρΡᾶ55. ἔσκεμ- 
μαι. ξ 

σκοπός, -οὔ, πι. α 5}), 5δομί. 
σκότος, τους, ἢ. ααγίηοςς. 
σμῆνος, -ους, π. αὶ ξισαγ 7) 07 668. 
Σμίκρηϑ, -τοϑ, Π1. ϑηιίογοα, ἂὰ Ατοδ- 

ἀΐδῃ ρεπεγὰὶ (ΝΠ. 68). 
σός, σή, σόν. (ρο55. 44].) ἐν, ἐλίγιο, 
σοφία, -ας, ἔ. τυϊξάοηι. (σοφός. 
σοφός, -ἤ, -όν, τυΐδο, οἱουθῦ,. 
σπάνιος, -α, «ον, 5σαῦο6, ΥαΥΘ. 
Σπάρτη, -η5, ἔ. δῥαγία, οἵ 1,Δοεάδε- 

ΠΊΟῚ, σαρίΐᾳ] οὗἉ 1,δοοηΐδ. 
Σπαρτιάτης, α ϑῥαγία:, ἱ. 6. οη6 οὗ 

1πῃεῈ Τοτίδη. ἱπηπηὶρταπίβ.Ό. ὙΠΕΥ 
Ιοοκεβά ἄἀονῃ ὑροη {πε Δογίοθοὶ, οἵ 

ῃδίϊνε5, ἃ5 ἴῃε ΝοτπΊδῃβ ἀϊά προῃ 
1η86 ϑαχοηβ πῃ Ἐπρἰαπά. 

σπάω, 1 ἀγαιτυ, ἀγαρ, ῥμ!; ταῖ. 
σπᾶσω, 1 οι. ἔσπᾶσα. 

σπείρω, 1 5οαίΐίε,, 8οῖυ 566; ἴαϊ. 

σπερῶ, 1 δοτ. ἔσπειρα, ρΡετῖ, ἔσ- 
παρκα. 

σπείσομαυ, ἔυξ, πιά, οἵ σπένδω. 
σπένδω, 1 ῥομ α ἰἰδαίίοι; (Μ|ἰά.) 
Πππν “Ροὺγ Πἰθατίοηβ οὴς Μν]ἢ δηοίμετ, 
ἷ, 6. γιαΐὸ α γμσθ; ἔαϊ, σπείσομαι, 
1 8οΓ. ἐσπεισάμην. 

σπεύδω, 1 τ7ρ6 οι, παΐο παϑίε; [αΐ. 
“σπεύσω. 

σπονδή, -ἢς, ἴ. (δἰηρ.) α ἠἰδαίΐονι, (01. 
α ἐἰγοαίν. (σπένδω.) 

σπουδάζω, 7 πιαΐο Πακίθ, ατλ δηδν, 
ατι ἴηι φαγπθδί; ξαΐϊ, σπουδᾶσω. 

σπουδή, -ῆς, ἢ, λαείο. 
στάδιον, -οὐ, ἢ. α 5ἰα΄6, α {μγ]οηρ', 

ΓΑΊΠΕΙ ποῖα {Π8η 1 οὗ δὴ ΠΡ] 5ἢ 
ΠῚ}186. [Ι͂ῃ σουπέϊηρ ΤΟυρΡΉΪὙ ΘΥΘΓΥ 
10 5ίδάββ ΠΙΑΥ Ὀ6 (άκθὴ ἃ5 Δῃ 
ἘΠΡΠ 5. πλῖ]6. 
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σταθμόπ, -οὔ, πη. α 5ἰαέιονι, παϊεϊηρ- 
ῥῇασο, (Ὠςπης6) α (4αγ᾽5 γπαγο],-. 

σταίην, 2 Δοῖ. ορί. οἵ ἵστημι. 
στάς, 2 Δοτ. Ρατΐ. οἵἉ ἵστημι. 
στασιάζω, 7 γεϑεὶ, γονοῖἑ, γαΐδε α 

7αοίϊονι. (στάσι, γαοίϊονι.) 
σταύρωμα, -ατοξ, ἢ. α ῥαϊίδακζϊο. 
στέγη, -η5, ἴ. α τοοῇ, εἰς στέγαΞ, |ἰ{. 

“Ἰπίο τοοῖΐς,᾽ Ϊ. 6, τϑι 67 σουθγ. 

στέλλω, 1 ει, εημΐρ, (ΜΙά.) 7 
ἡπαγοι; (αἴ, στελῶ, 1 δοζσ. ἔστειλα, 
2 ΔΟΥ, ρΡ455. ἐστάλην. 

στενός, -ἦ, -όν, πιαγγοῖυ; ΟΠ. 
-ότερος, 50ροτὶ. -ότατος (ίτοπι οἹά 
ἴοτπι στεινόΞ). 

στενο-χωρία, -ας5, ἔ. α παγγοιῦ ῥα5- 
5αΡΈ. 

στερέω, 7 ἀοῤγῖνο; (Ρα55.) στερέομαι 
οἵ στέρομαι, 1 απὶ ἀεῤγίνεα οἵ; ἴαϊ. 
στερήσω, φῬετί. Ρρα55. ἐστέρημαι. 

στέρνον, -ουὅ, π. ἐλ δγεαϑί. 
στέφανος, -οὐυ, π). α τυὐγεαί, ογοτυι, 

σαγίαπα. 
στῆναι, 2 Δογ. ἱπῇ, οἔ ἵστημι. 
στίβος, -ου, τη. α ἐγαοῖ,, ἴἴτ. “ττοάάδη 

ΡΑΊΠ,᾽ (ἴτοπὶ στείβω, 1 ἰγϑαά.) 
στίζω, 1 ῥγίοξ; φῬετί, ρα55. ἔστιγμαι, 

Ρατί. ἐστιγμένος, ἑαϊοοφί. 
στῖφος, -ουὅς, ἢ. α οἷοξδ δοάνγ 97 πιειι. 
στολή, -ῆς, ἔ α τοῦδε, αὙ7695. 
στόλος, -ου, (1) α ᾽παγοῖ;, (2) αΥ̓́ΓΑΥ, 

αγην. 
στόμα, -ατος, ἢ. 1πομέζι, οῤθριΐγιρ'; 

ἤθησθ ,ογιὲ οὗ Δῃ ΔΙΠΊΥ. 
στρατεία, -αβ, ἔ. αλ 

(στρατὸς, αΥ1)1}.) 
στράτευμα, -ατος, π. απ αΥ̓Π1., δοη1- 
αν, αϊυϊδίοπ. 

στρατεύω, (Αος:.) 1 »ιαγοῖ, (Μ|ά.) 
1 ςογυθ ας α εοἰαϊογ, αι. -εύσω. 

στρατηγός, -οὔ, π|. αὐ ρερεγαῖ. 
(στρατὸς, αΥ̓́Π.), δῃὰ ἡγέομαι, 1 
ἰοαά.) 

στρατιά, -ἂς, ἢ, ατι αΥ̓ΉΙ. 
στρατιώτηξ, -οὐὅ, τη. α Ξοἰαϊογ. 
στρατοπεδεύω, 1 ὁποαηιῤ; ἴαΐ. -εύσω. 

(στρατόπεδον, α σαη1.) 
πτρατόπεδον, -οὐ,η.α σαπιῤ. (στρατὸς, 

αἴ: ΟΥ̓), ἀπὰ πέδον, α ρῥ[ αἴ.) 

θα ῥοα δον. 
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στρατός, -οὔ, τῇ. απ αΥ̓ΠΊ. 
στρεπτός, -οὔ, πι. α οπαΐῃ, μήμενυ: 

Ῥτορεσὶν νειῦ. δά]. οἵ στρέφω, 1 
ἑτυϊεί. 

στρέφω, 7 ἐπμγπ, ἐυῖεί, (ΜΙὰ.) τυλεεὶ 
αϑομέ; ἴαϊ. στρέψω, 1 Δοτ. ἔστρεψα, 
ΡΥ Ρᾶ55. ἔστραμμαι, 2 Δ0Γ. Ρᾶ85. 
ἐστράφην. 

στρουθός, -οὔ, πι. «πὰ ἔ, α Ξεῤῥαγγοτυ, 
Ῥυΐ μέγας στρουθός, α": οΞίγίεξ. 

ὅς, -ἤ, -όν, ἀἰξαρτεεαδῖε, οἸοονν. 
(στυγέω, 1 καίε.) 

στῶ, 2 Δοτ. 500]. οἵ ἵστημι. 
σύ, ΡΕΙ5. Ργοῃ. ἐλοιι. 
συγ-γενής, -ἔς, τεϊαίεα, α ζίπεηιαη. 

(σὺν, τυίκι ατιὰ γίγνομαι, 1 αὶ δογπ.) ᾿ 
συγ-γίγνομαι, 1 απὶ ευἱΐι, καυε ἐπίεγ":- 

σΟμΣ6 «τὐἱέλ, αἀϑδϑοοίαίε τυΐέῃ, ἔαυϊ. 
γενήσομαι, 2 Δοτ. -εγενόμην. 

συγ-καλέω, 1 εαἰϊ ἱοσείπεν ; ἴαξ. -κα- 
λέσω, 1 λοι. συν-εκάλεσα. 

συγ-κάμπτω, 7 δεπά ἱορείκεν, δεπα τ; 
ἔυξ. -κάμψω, 1 δοτ. συν-έκαμψα. 

συγ-κλείω, 17 ἐλπμΐ οἰοτε; ἔαξ. -κλείσω. 
συγ-κράζω, 1 ον αἰομά ; 2 δοτῖ. συν- 

έκραγον. 
συγ-κύπτω, 7 δεπα ἰορείκεν,, δερπα ἔπι- 
ἘΠῸ: ἔυϊ, «κύψω, 1 δοτ. συν- 
έ 

συγιχωρέω, Σ »εἰά, (τ. “οοπις ἴο- 
Βεῖμεσ ἴο ἔεγπ5,.) αρῦεδ; ἴαΐξ. -ἥσω, 
Ι ΔΣοζ. συν-εχώρησα. 

σῦκον, -ου, π. α 5. 
συλ-λαμβάνω, 1 εεἶζε, αν κοϊὰ οἔ, 

αγγεξέ; ἴαϊ. «λήψομαι, 2 Δοτ. συν- 
ἐλαβον. 

συλ-λέγω, 1 εοἰϊοοί, φαικεῦ, ἀϑϑενεδὶε; 
ἴωϊ. -λέξω, 1 δοῖ. συν-έλεξα, Ρΐ. 
-εἰλεγμαι. 

σύλ-λογος, -ου, πι. αγι ἀΞϑεηηδῖν, τιδεί- 
11 6΄. 

συμ-βάλλω, (Ας:.) 71 ἑάγοιν ἐορείπεῦ ; 
(ΜΙά.)1 ἀρτεθ πῤοη. συμ-βάλλο- 
μαι λόγους, 1 σοπυεῦξθ, ἑαϊξ ; 2 δοτ. 
συν-έβαλον. 

συμ-βοηθέω, 7 7οὖγι ἐπι αἰάίνιρ᾽, σΟἾ16 ἰο 
ἐῖε γέβομα; ἴυϊ. -σω. 

συμ-βουλεύω, (Αο1.) 7 ρίυε ααυΐοο, 
αὐυΐξε, σοιπϑεὶ; (Μ|Ιά.) σεὶ αὐυΐσε, 

ΡΟΟΘΑΒΌΙΑΚΥ͂, 

᾿ σὺυμ- πέμπω, 1 ςεπὰ αἰοπρ' τοῖμ; ἴα 

΄σσυν-ακολουθέω, 7 γοϊϊοιυ αἰοπρ' τυϊτλ, Ὁ 

δορϑμΐέ; ἴμξ. -εὐσω, 1 δοτ. σὺυν- 
εβούλευσα. 

σύμ-βουλος, -ου, πὶ. α δοιΡ5ε ο γ, 
αἄνιξεγ. 

συμ- μάχια, τας, ἢ. αἰ]απεο. 
συμ-μάχομαι, 17 ἤρλε αἰονρ' τοῖελ, 

κεὶῤ ας απ αἰϊν; ἱπηρετῖ. συν-εχαμό- 
μην. 

οὐύμ-μαχος, -ου, πι. αγι αἰϊν. 
συμ-μίγνυμι (ῖτη5.) 7 πιῖρ ἐορεί πεν, 

(ἰπίγδῃβ.) (1) τιριῖέθ τοῦ, (2) 7οἷπ ἐπ 
δαι δ; 1 δου. συν-έμιξα, ἰπβη. συμ- 
μίξαι. 

“πέμψω, Ι 8οζ. συν-έπεμψα. 
συμ-πίνω, 1 ἀγίπλ τοί; [αξ. -πίομαι, 

2 8οῖ. συν-έπιον. 
συμ-ποδίζω, 7 επίαη ρος, καπιῤεν, τι 

“Εἰ τῆς ἔξεξ Ἰορει μοῦ, 1 δοσ, σὺν- 
επόδισα. ' 

συμ-πορεύομαι, 7 παγοὰ ἰοσείπεγ, 
ασσοιιῥαπν ὁπ α τπαγοΐ ; [αῖ, -πορεύ- 
σομαι. } 

συμ-φέρω, 1 ὀγίηρ ἰορείπεν, οοἰϊεοί. ὦ 
[πηρεῖβ. συμ-φέρει, ἐξ ἐδ ῥγοβίαδιε,, 
οΥ αἀυαπίαρεοιι5. , 

συμ-φορά, -ἂς, ἢ, Ππ| “4 ὕὑτίπρίηνσ 
τορεΐμεγ, πεῆςα απ εψεπί, 6θΡ. ἃ 
7:15 ΟΥ̓ ἐπιτια, 

σύν, ρῥτερ. ἢ ἀφξ. οηἷν ; ἴῃ βᾶπιδ 
οι 45 [,Αἵ. μη ἱκ(σ)ὺν, ξὺν, σύν]. 
1. ἐοσϑῖμοσ υυιῦ, τυὐέῆ, 45 οἱ σὺν 
βασιλεῖ, ἱκοξε τυῖᾷ {πὸ ἀίπρ, 1. ες 
Κὶς αἰἱεπάαπίς. 80 οἵ τῃίπρο, σὺν 
τοῖς ὅπλοιβ, ζιγηὶομεα τοῖα ἐπεὶν 
αΥ̓ΉΙ5, ἴ.6. ἐπ αγπις. 11. τὐξ {πὸ 
μεῖῤ οἵ, 15 σὺν τοῖς θεοῖς. ἴῃ Οοπι- 
Ροβίτίοη, τοίές, ἐορ εἰπε. 

συν-άγω, 1 ὀγίηιρ' ἐοβείμεν, σαίδεν,, 
αϑϑεριδίε; ἕαϊ, -άξω, 2 ἀοτ. -ἡγαγον. 

συν-αθροίζω, 1 εοἰϊεοί, οὐ ἀΞϑενηδὶθ ἰο- 
ξείλετ; ἴυαξ. «αθροίσω, 1 δοτ. 
«ἥθροισα. 

οϊίοιυ. ας α υοἰιιγιίξεῦ. 
συν-ακούω, 1 λεαγ, ἀεαῦ οὔδ αγποίπεῦ. 

(ἀλλήλων. ) 
συν-αντάω, 7 {αὶ] ἐπ τυῖεκ, τιθεὶ, ΙΝ 

ἀαῖ.); διξ, -αντήσω. 



συν-άπειμι, 7 ρὼ αἰυσγ τυϊίζι, ἱπιρςοτῇ. 
-ἥειν. 

συν-διώκω, 17 )οίμ ἵπ ῥιγομ; [αῖ, 
ο΄ «διώξω, 
συν-εθίζω, (Δοῖ.) 1 ἀαοοπδίοηι, (Ῥ455.) 

δεσονθ τιδϑὶ (0, 1 Δλ0τ. ορί. συν- 
εθισθείην. 

συν-είλεγμαι, ροτί. ρα55. οἵ συλ-λέγω. 
συν-εις-έρχομαι, 1 επίε τὐἱΐὰ; 2 

ο΄ δ0ῖ. -ῆλθον. 
σνυν-εις-πίπτω, 7 γμδλ ἰοροίμεν ἱιίο; 

ἡ [υϊ. -πεσοῦμαι, 2 λοτ. -έπεσον. 
συν-έκαμψα, 1 δοῖ. οῖ. οἵ συγ- 

κάμπτω. 
συν-εκ-βιβάζω, 7 πεὶῤ ὑι ὑγὶρίηρ οπί, 

{πὸ “7οι ἰπ πηα Κίηρ, οοπὶα οὐ. 
συν-έκραγον, 2 Δοτ. οἔ συγ-κράζω, 
συν-ελέγην, 2 8Δ0Γ. ρΡᾶ55. οἵ συλ- 

λέγω. 
συν-έλεγον, ἱπηρετί, αςΐ. οἵ συλ-λέγω. 

 συν-έλεξα, 1 δοτ, δοῖ. οἵ συλ-λέγω. 
συν-έμιξα, 1 4ογ. δοΐ. οἵ συμ-μίγνυμι. 
συν-επαινέω, 1] σογιξεγιί, αΠΡΎΘ66 ἰο; ἴαϊ. 

-επαινέσω, τ Δοτ. -επήνεσα. 
συν-επι- σπεύδω, 7 λεὶῤ ἰο ἤογοθ οπ- 

τυαγαἶς ; 1 8Δ0τ. -έσπευσα. 
συν-επόδισα, 1 δλοῖ, δοῖ, οὗ συμ- 

; ποδίζω. 
 συν-έπομαι, 7 7οοι αἷονηρ τυΐ]ι 

(ἢ ἀατ.); [αῖ. -ἐψομαι. 
συν-επ-όμνυμι, 1 ςτυεαῦ δέει. 
συν-ερρυήκειν, Ρ]υρετγί, ἰηά, οἵ συρ- 

᾿ς ρέω. 
συν-έρχομαι, 1 σοη16 ἰορεί πεν, ηϊθθέ ; 

2 δοῦ. -ῆλθον. 
συν-ήδομαι, 7 γε)οίσο «υἱέ οπθ, οολι- 

:γαϊμίαίε. 
σύν-θημα, -ατοϑ, π. απ ἀργεεοηιθηέ ; 

τυαϊολιυοτα. 
συν-ίστημι, ((ταιι5.) 17. ῥίασο εὐἱμ]ι, ἰνι- 

ἐγοάποο; ἰαϊ. συ-στήσω, 1 δλοτ. συν- 
έστησα, (ἰπίτ4ι5.} εέαηα ἰοροίλεν, 
γιαΐθ α εἰαμαῖ, 2 Δοτ. -ἔστην, Ρετῇ. 
«ἐστηκα. 

συν-ομολογέω, 7 αργεθ ἰ0 (1 δοο, 
οἵ τῃϊη5), 1 ἀργεθ τὐἱέζ (τι ἀαί, 
οἵ ΡεΙβ0η) ; ᾿πηρετί. -ωμολόγουν. 

συν-τάττω, 1 ἀγατυ πῤ ἴηι δαΐἐϊο αΥΓΑΥ ; 

(υξ. «τάξω, 1 ἀοτ, συν-έταξα. 

ἃ 

ἐφ 

γοζσαβύχα ΚΥΚ. 

ῳ 
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συν-τίθημι, (Δοῖ.) 7. ῥμέ Τορείλον, 
(ΜΙ|4.) ηιαλε απ αργοοηιθηί; ἴαϊ. 
-θήσω. 

συν-τρέχω, 7 γι ἰορ θέλε; 2. ΔΟΓ. 
συν-έδραμον. 

συν-τρίβω, 1 ογιδἦι; [αῖ, -τρίψυ. 
Συρία, -ας, ἢ. δγγία, οὐ 1ῃς 1,ενδυΐ, οΥ 

οαβξί δῃά οὔ της Μεάϊτεγγαηθαῃ. [πὶ 
ΧΕμορἤο 5 {ἰπὶ6 ἰξ ἱποϊιἀε 4 τΠ 6 
ΘΟὈΠΕΓΥ εαϑΐ οἔ ἴῃ6 ΕἸ ΡΠ γαῖθβ, νν ΠΪο 
ννὰ5 ποῖ οδ]ἱοὰ Μεβοροίαιηϊαᾳ {{|] 
αἴζεσ 1ῃς6 οοπηϊαϑίβ οὐ ΑἸεχαηάογ. 

συ-ρρέω, 7 οιν οὐ ἤοος ἰορεί]ον ; 
[αϊ, -ρεύσομαι, ρμί. συν-ερρύηκα, 2 
ΔΟΤ. ρΡᾶ55. συν-ερρύην. 

συ-σκενάζω, 7 γαοκ πῤ ϑαρραρε; 
τᾷσω, Ρετί, Ρᾷ85, συν-εσκεύασμαι. 

σύ-σκηνοξ, -ον, αἰτυεί γι ὧἐρε 6 βαη16 
ἑορπΐ, α ἐθηπίτηιαίο, (σκηνή, α ἐεγι.} 

συ-σπουδάζω, 7. κγ6 ὧκ χραὶ τυλῆς, 
([Ππ, ἐπα Κα Παβρίθ ἱορεῖπεσ ΜΙ Π,᾽) 
ὁμαγθ ἰγτι Οὐδ᾽ 5 Ζεαί. 

συ-στρατεύομαι, 7 εογυε 1: ἐπ αΥ̓ΤΙν 
τὐΐμι, 7οἷθ τι απ Θαρῥοα ον; ἔατ. 
«εὐσομαι. 

συ-στρατοπεδεύομαι, 7 δγ1σα17} αἰολιρ' 
τυΐέΐ, ᾿πυρετί, συν-εστρατοπεδευόμην. 

[υἱ. 

σφαγιάζομαι, 1 καογίῆεε; ἴυϊ, σφα: 
γιάσομαι. 

σφάγιον, -οὐυ, ἢ, α υἱοί. (σφάζω, 
1 ςἰανγ.) 

σφάζω, «Διὰ σφάττω, 7 Ξαογίζεο; ἔα. 
σφάξω, ρΡῇ, ρ455. ἔσφαγμαι, 1 δοτ. 
Ρᾶ55. ἐσφάχθην. 

σφενδονάω, 7) εἰΐγιρ΄; [υἱ. -ησω. 
σφενδόνη, -η5, ἔ. α οἰϊγι6΄, Αἰδο α 5ίοτιθ 
οι α εἰδιρ, 

σφενδονήτηϑ, -οὐ, πι. α 5ἰἴη6 6γ. 
σφόδρα, (14ν.) νεγν, ὀκοθθεμτρ ἰγ. 
σχεδόν, (44ν.) αἰγ»ηοοί, πραγίγ, 
σχεῖν, 2 ΔοΓ. ἰπῆη. οἵ ἔχω. 
σχήσω; [υξ. δοΐ. οὗ ἔχω. 
σχίζω, 1 εἰεανο; αι. σχίσω, Ρῇ. Ρα558. 

ἔσχισμαι. 
σχολάζω, 1 λαῦυε ἰεΐϑμγα; [ὰϊ, σχο- 

λάσω. (σχολή. 
σχολαίως, (4ἀν.) ἰεἰξηιγοῖν, οἱοιοῖν. 
σχολή, -ῆς, (, ἰοίδεγο; (ἄλι. σχολῇ, 

αἱ ἰεοἴξϑιγθ, ἰοἰετιγεῖν, οὐ δἰοιυΐν.) 



χά δ 

σχῶ, σχὼν, 2 Δοτ. 500]. δῃηὰ ρατί, οὗἉ 
ἔχω. 

σώζω, 1 ε«αὐε, ἀεεῤ «αὐε, ῥγεξβεγνυε, 
(Ρᾳ5:.) 1 γοίιγη βαζεῖν; ἴαϊ, σώσω, τ 
Δοτ. ἔσωσα, φετῖ. ρΡ455. σέσωσμαι, τ 
δοῖ. Ρᾶ55. ἐσώθην : σώζειν εἰς, 10 
ὑγίηρ' βαγεῖν ἰο ἃ Ῥίαςε. 

Σωκράτης, τους, πι. δοογᾶίϊες, πε 
ΡὨΠΟσορμεσ, πὸ ταυρῃξ Χεποόρῆοη 
πὰ Ρ]λίο: πε ᾿ἰνεά τῃγουρῃ 4}1 της 
βουτίΞηΐηρ εἰπε οἵ ΑἴΠεη5, [τΟΠ] 
Β.σ. 469 ἴο 399. Ππεη ἢε νγὰ5 ὑη- 
᾿Ξ] γ σοπάἀεπηπεά ἴο ἀτίπκ ΠΕΠΊ]ΟΟΚ. 

σῶμα, -ατοϑ, ἢ. α δοάν. 
σῶος, (ςοπίτ. σῶς, σῶν), 5αΐδ, τἰτ- 

ἐμ) γα. 
σωτήρ, ῆροξΞ, τι. α Ξαυϊομγ, ῥγΕΡΟΥΕΥ͂. 

(σώζω, 1 εανε.) 
σωτηρία, -ας, ἔ, βαζείν, ῥγεξογυαίϊζοηι. 
Σωτηρίδης, που, τι. ϑοίδγί ες, ἃ πιαῖϊνε 

οἵ δίογοῃ, πεαῦ Οοτί πίῃ, 
σωφρονέω, 7 απῺῸ ΟΓ 5ομμηα τιΐραῖ, αἨῚ 

τυΐξε; δελανεο τυεῖϊ, ατὶ οδεαϊογι, 

ΠΕ 

τάλαντον, -οὐ, ἢ. ἰ.- “4 Ῥαΐαπος; 
Βεποα ἃ ἑαϊειέ οἵ μοϊά, δρουΐ 
3 )8δο. Αταἰεμξ σοῃίφίπεά 5Ξἰχίν 
τΐηαθ (294); δαοῖ πιῖμα οοπίαϊηοά 
100 ἀτδοῇπ,δ6. 

τάξις, -εωϑ, ἴ. οΥεΥ, δαΐ 6 αγγαν. αἱ 
τάξει5, ἱπ6 ταπᾷς, (τάττω, 1 αγ- 
γαηΡ ). 

Τάοχοι, -ων, τι. ἐπε Ταοοπι, 4 Ὦ1}}- 
αἰθε το {π6Ὸ6 ποτίῃ οὗ Ατπηιεηΐᾷ, 
ΠΟ Οεοτγρίδ. 

ταράττω, 1 ἐΐλγοῖν ἱπίο αἰϊδογ ΕΥ̓, α1ϊ5- 
ἐμ; ἴαῖ, ταράξω, ρετῇ, Ρ455. τετά- 
,ραγμαι. | ᾿ 

τάραχοξβ, τ-οὐ, Π1. σογιζμείονι, αἰἰξοΥ ΕΥ̓. 

Ταρσοί, -ῶν, Ταγεὶ, οὐ Τ᾽ αἴϑιι5, {πε 
ςαρίτα! οὗ ΟΠ οι, οα 4 τίο Ῥ]αὶη 
Ὀγ 1116 τῖνεγ Ογάμαυς (1. 93). Ηετγα 
ΘΠΔΙΠηΑΠεβοσ, Κίηρ οὔ Αβϑυτῖα, 15 
ἑεαἰά ο ἢᾶνϑ 6ββί Ὀ] ς ἢ εἀ ΠΙ ΠΊ56} {, τε 
1ιῖ σοηηυοβῖς ἰῃ Αξίᾳ Μίπογ, Τατγϑαβ 
5. Ὀεβῖ Κηονπ 45 πε δἰγῃρίαος οὗ 
δὲ, Ῥαυΐ, Ὑπὸ οἰαἰπιεὰ [Πς ἐτεβάοπι 

ΡΟΟΑΒΌΓΑΚΥ͂. 

᾿πετρακις-χίλιοι, και, -α, )οιγοῖποι 

σιαπίεὰ ἰο 1πΠ6 οἷν ὃν Απρυκίυ5, 
1: νγὰβ δῃ ἱπιροτίλπε εεαῖ οὗ 
ΡΠ ΟΘΟρἢν «ἀπά Ἰεαγπίηρ- ἔγοπὶ 1Π6 
Ξεοοηά σδηθιγν Β.σ. ἀονγηνναγάβ. 

τάττω, 1 αγγαηρε, ἄγαῖυ τ πὶ ἰΐπι, 
οΥ̓ογ; ἴαϊ, τάξω, 1 δλοτ. ἔταξα, 
Ρετέ, Ρᾷ55. τετάγμαι, 1 ΔΣ0Γ. ΡΆ58. 
ἐτάχθην. 

ταῦτα, η. ΡΪ. οἵ οὗτοΞ, ἐλέ56 ἐπιηρ5. 
ταὐτά, ἴοτ τὰ αὐτά, ἐΐε Ξαπιὸ ἐκπῖηρ5. 
ταὐτόν (ἰπξίεδά οὗ ταὐτὸ) -- τὸ αὐτό, 

ἐδι6 βαῦιε. 
τάφος. -οὐ, πι. α ἰομιῦ. (θάπτω, 1 

διι7ν.) 
τάφρος, -ου, ἔ, α αἰίοῖι, ἐγεποῖι 
τάχα, -- ταχέω:. 
ταχέως, (αἀν.) φμίολὶν, 5οοῦι; ΟΟΠΊΡ.: 

θᾶσσον, Ξυρετ], τάχιστα. 
τἀχύς, -εἴα, -ὐ, φιϊοῖ, φιυΐ ; ςοπιρ. 

θάσσων, ΞΡ. τάχιστοϑξ. 
ταχύ, φιμίολίν, (ὡς τάχιστα, ας φιϊοκὶν 

ας ῥοΞεϑδίδίο; ἐπεὶ τάχιστα, α5 500 
α5.) 

τε, αμά. (τε... καί, δοίπ .. απά.) 
τεθάρρηκα, ρετῇ, Αςΐ. οἔ θαρρέω. 
τέθνηκα, ρΡετῇ, τςΐ. οἵ θνήσκω. 
τέθραμμαι, ρετῖ. ρΡ455. οἵ τρέφω. 
τείνω, 1 εἰγείοι, εχίθια; ἴαϊ, τενῶ, 

Ρετί. τέτἄκα, ρΡετί. ρα55. τέτἄᾶμαι. 
τειχίζωο, 1 διά αὐ τυαὶϊ, 7ογιὑν. 

(τεῖχος, α τυαῖ].) 
τεῖχος, -ους, η. α τυαϊ!, ζογίγε5:. 
τελευταῖος, -α, -ον, ἰαεί. (τέλος, απ 

ἐπ. ἶ 
τελευτάω, 1 επά, πίει, (Ξς. βίον, 

αἰϊδὺ; Ἰἴτ. “ ἐμαὶ πλν ΕΠ {π.᾿ 
τέλος, τους, ἢ. αἱ ἐπα, (τέλοξΞ. ἀοευς. 

αἱ ἸαΞί.) 
τέμνω, 1 ομέ; [υΐἴ, τεμῶ, ρετγῖ, τέ- 

τμῆκα, 2 Δοτ. ἔταμον. ; 
τέταγμαι, ρετί, ρ455. οἵ τάττω. 
τέταμαι, Ρετῇ, Ρ455. οἔ τείνω, 
τέταρτοξ, -ἡ, -ον, γοιγίλ. 

Ὁ" 

ξαπά, ᾿ 
τετρακόσιοι, -αι, -α, γομγ-πεπαάνεά. 
τέτρωμαι, ρετῇ. Ρ455. οἵ τιτρώσκω. 
τετταράκοντα, ὕογίν. 
τέτταρες, -α, ζομγ, 



ΥΎ  -- 

᾿ 
ἱ 
᾽ 
Ὶ 
᾿ 
Η : 

ΜΟΟΑΒΌΓΑΚΥ, 

τέχνη, -η5, Γ. αν ΄, σομίγίυαμοθ, 
τεχνικῶς, (αἀν.) αγιζεϊϊν, εὐ μεν. 

(τέχνη, αγίὶ.) 
τήκω, 7 »ιοἰδ; 1 Δοῦ, ἔτηξα, φετῇ. 

([πίγαης.) τέτηκα, 1 αν πιο ἐφ. 
Τηλεβόας, -ου, πι. ἐλ ΤΙ οδοας, ἃ τἶν ες 

οὔ Ατηιοηΐᾳ (Υ΄. 88). 
τήμερον, (4ἀν.) ἐο-ἐἰαν. 
Τιβαρηνοί, -ὥν. πι. ἐτ6 ΤΊιϑαν δριὶ, ἃ 

Ρεορὶας ἴῃ ῬΡοηΐυβ, νγεϑὲ οἵ τἢς 
ΟΠαΙγ 65. 

Τίγρης, -ητος, πὶ. ἐλ ΤΊργοβ οὐ ΤἸρΥὶ5, 
ΟἹ Οὗ 1πΠ6 ρστεαΐῖ τίνει οἵ Αϑεγτία, 
εαβὶ οὔ ἴῃς. ΕἸρηταίος. ὙΠ ίη τΠς 
Ιαλοὲ οο γοδῖβ ἴξ ἢὰ5 σῃαηρϑά [(5 
ΟΟΌΓΘΘ ΠΟᾺΓ ἰΐ5 πιουῖῃ, δηά Ἰοϊποά 
της ΕἸΡΠταίςεβ. 

τίθημι, 1 ῥμέ, 56ὶ, ῥίῖασε; [υϊ. θήσω, 
Ρετί, τέθεικα, 1 δοτ. ἔθηκα, Ρίατ. 
ἴτοπὶ 2 ἃοῦ. ἔθεμεν, εἴς. (τίθεσθαι 

τὰ ὅπλα, ἰο ργοιια αγη15, ἰ. 6. παϊέ, 
οὐ ἑαζχο με α ῥοοί ον.) 

Τιμασίων, -ωνος, π|. ΤΊ": αδοη, ἃ 
ῃαῖῖνα οἵ Πατγάδμιυς, δῃά δῃ οἰ οΓ 
ἴῃ 1η6 Οταςκ ἀγπν (Υ]. 150). 

τιμᾶἄω, 1 κοποιῦ., θείθθηι, υαἰπο; [αϊ. 
τιμήσω. (τιμή, ποποιγ.) 

τιμή, -ἢς, ἤ. λοπομ,, ῥγίσθ, ἐδίϊηταήουι. 
τίμιος, -α, -ον, σναϊπαθίΦ. (τιμή, 

2γῖοθ.) 
τιμωρέω, (Δοῖ.) 7 αἀνεηρ, Μὶ ἀδέ, 

οἵ ρῥείβοῃ ; (Μ|ἀ.) 1 αυϑηρο τη γϑο 
οὕ1, ῥιιγεῖςἦι, νυ ἀοο,, [υτ, -ήσω. 

Τιρίβαζος, -ου, πι. ΤΊ γἱδαξιιδ, ἃ ϑαΐταρ 
οἵ ΝΥ δβίεσῃ Ατπηβηΐᾷ (Υ, 80). 

τιβ, τι, ρεῆ, τινὸς, (ἰπάεξ, ρτοη.) 
οὐ16, α σογίαϊ, ογι6, δοηιθ. (εἴ τις, 1 
αλιγοῖθ; ποῖός τιβ; τυλϊαί εογέ οἵ 
ῥέγξον ἢ πὶ τα αἷδ ν᾿ ̓ξ. “111 Δηγ- 
τῃϊηρ.ἢ 

«ἴς, τί, (ἱπέοτγοσ. ργοι.) τυῖλο 7 τυπαί ἢ 
(τί, ἐὐὴν ἢ Εἰ. “ἔοτ ψῃδε ὃ) 
ἱσσαφέρνης, τους, πι. 7115εα ῤ ογηες, 
{ῃ6 νυ] ]εϑὲ οὐ 1πΠ6 Ῥετγβίδῃβ. Ης 
νγὰ5 δὶ ἤτγβῖ βαΐίγαρ οἵ ἃ γάϊα, [οῃΐδ, 
δῃά Οαγία, Ὀυϊ Παά το ρῖνε οὐδε 
1ῃ6 Ιοηΐαπ ἴονγη5 ἴο Ογτὺβ; Πεησα 
ἴδ νγὰβ ἃ ὑἱξίει πε Υ οὗ Ονγτιβ 
δηά Πἰς ἃτπιγ. 1Π6 Κίηρ βᾷνβε 

227 

Ηἰπὶ ἰ5 ἀφυρῃίογ ἱπ πιαγιίαρθ ἃ5 
ἃ τουγατά ἴου ἢΐβ5 βεγνίςθϑ, ὑὉυξ ἢς 
νγὰ5 δνεηίυα!!ν οχοουίεά {ῃτουρῇ 
1Π6 ἱπῆμπεηςς οἵ Ραγγϑαῖῖβ, (ῃ6 υδει- 
πιοίῃογ, 'π τονθηρα ἴογ (ἢ 6 ἀφαί οἱ 
Ογτυ5, μεσ ανουμίς ςοὴ (Β.σ. 305.) 

τιτρώσκω, 17 τυὐοιμαά; [Ἃυξ, τρώσω, 
Ρειῇ, ρΡᾶ55. τέτρωμαι, 1 δ0Γ. Ρᾶ58, 
ἐτρώζην. 

του, ἐηι ἐγμίδ, υογῖϊν, ἀϑϑμγ Ϊγ. 
τοίνυν, ἐἈεγεἤΌγῸ, ἐλο,ι. 

τοιόσδε, τοιάδε, τοιόνδε, 97) 5μεἶι ἰπα, 
5μοἢ, 

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο, 5}, 
(εἰγοηριΠεηςά ἔοτπὶ οἔ τοῖος, ἀπά ποῖ 
ςοπιρουπάεά νντἢ οὗτο5). 

τολμάω, 7 ἠαγε τυϑμίπγθ, ἤπαυθ {ἦι 
φομγαφε; [αῖ, -ἥσω, Ρετί. τετόλμηκα. 
(τόλμη. ἀαγὶ»ρ'.) 

τόξευμα, αν αγγοιυ, 1ἴτ. “ΤΠ ὲ νυ ΠΙΘ 5 
Ποῖ ἔτοπὶ ἃ ον. (τοξεύω.) 

τοξεύω, 7 Ξλοοί νἱῖ ἃ θονν. (τόξον, 
α ῥοιυ.) 

τοξότης, -οὐ, π|. α δοιυηιαι!, αγοῆογ, 
(τόξον, α δοιυ.) : 

τόπος, -ου, πι. α ῥίαορ, εῤοί, ἰοοαϊιίν. 
τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτο, 50 

ϑγοαί, 07 βτιιοῖ α εἶζο. τοσούτῳ, 
ΜΠ ἢ σομηραγαΐϊνε, ὧν 850 μιμοῖ; 
(ἰβηριπεηρά ἔοτπι οἵ τόσος, ποί 
ςοπιρουπάρά ν᾿» ἢ οὗτοϑ). 

τότε, (ἀν.) ἐλ», αὐ ἐπα νι... (τοτὲ 
μέν... τοτὲ δέ, αἱ οπδ {ΐηι6. . αἱ 
αποίἦιον",) 

τράπεζα, -η5, [. α ἑαδῖφ, 
Τραπεζοῦς, -οὔντος, πι. ἃπά ἢ, 

Τγαῤεζιιξ, ἃ ἰοννῃ πῃ Ῥοπέιβ, οα (ῃς 
Εὐκχίπο, ποὺν Το ϑοπά. 

τράχηλος, του, τ. ἐ{6 πιθοῦ, 
τραχύς, -εἴα, -ύ, γοηρΊ, 

λαγελ. 
τρεῖς, τρία, ἐπγεΉ. (1,αῖ. ἐγ 65.) 
τρέπω, 7 “εἴη, ῥμὲ ἰο 76}, γομέ; Γαῖ. 

τρέψω, ΙΔογ. ἔτρεψα, φετί. Ρας5. 
τέτραμμαι, 1 λοτ. ρΡ455. ἐτρέφθην, 
2 80Γ. Ρ455. ἐτράπην. 

τρέφω, 1 ποιρίδἢι, γεαῦ, ϑῤῥογέ; ἴαϊ. 
θρέψω, Ρετῖ, ρ4:5. τέθραμμαι, 2 ἃοτ, 
Ρᾶ55. ἐτράφην. 

γερρεά; 

ῷ 2 



χ ὃ 

τρέχω, 1 χη; ἴυξ. δραμοῦμαι, 2 Δοτ. 
ἔδραμον, Ῥετί, δεδράμηκα. 

τριάκοντα, ἐλίγίν. 
τριακόσιοι, «αι, -α, ἐπιγεε- πηπαγεά. 
τριήρης, -ους, ἔ. (Ξο. ναῦϑ) α ἐγίγ 1 ; 

Ππτ. ἃ 5ῃ!Ρ ἢ τἤγεε ῬΔπ5 οὗ οδτ5. 
τριηρΐτης, "οὔ, Π);. α ἐγ γε 16- ται, 

ΞαΙ]οΥ. 
τριπλάσιος, -α, -ον, ἐλγίοε α5 τημοῖι. 
τρίπους, -πουν, (βεῃ, -ποδο5ὺ) λαυΐηρ' 

ἐλγδθ 7εεί, α ἐλγεε-ϊερ, ρεα ἰαδὶς (5ς. 
τράπεζα). 

τρίς, (ἀν.) ἐἄγεε ἐΐγη165, ἐπιγίσο. 
τρις-άσμενος -- τρὶς ἄσμενοξ, 
εἰαά ; ̓ἴτ. “ ττῖσε- ΡΙ εαϑεά. 

τρις-χίλιοι, -αι, -α, ἐπιγεε-ἰπονιεαρά. 
τρίτος, -ἡ, -ον, ἐλιγα, (τὸ τρίτον, 

7ογ πὸ ἐλιγα ἐἴη16.) 
τριχῆ. (ἀν.) ἐπ ἐλγεε αϊυϊδίοτις, ἱλγεε- 

7οἰα. 
τρι-χοίνϊἵκος, -ον, εογιίαϊτίιρ ἐλγεε 

«ποεμπῖσεδ, ΟΥ φαγίς. ΑΔ αὐτί οὗ 
ἤσυΓ, οἵ φυδτίεγη Ἰοδῇ, νγὰ5 ἃ ΠΊΔΠ᾿ 5 
ἀδι!γ Δ]! ονγᾶποε. 

τρόπαιον, του, ἢ. α ἐγορῆν. 
τροπή, -ἢ9, ἢ. α γομί, ἀεήεαί; 111. "ἃ 

τυτηΐηρ ἴο ΠΙρμς.᾿ (8δεε τρέπω,) 
τρόπος, -οὐ, ΠΙ. 7;16α715, Τ1απ μοῦ; αἰϊ5- 
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οείέίονι, εἐπαγαοίεῦ. (τόνδε τὸν 
τρόπον, ἐπ {μὶς τυαν.) 

τροφή, -ἢς, ἢ, πορμγὶβ γιθιί, 7οοά, 
Ξῤῥογί, (τρέφω, 1 ποιγίεξ. 

Τρῳάς, -άδος, ἢ. ΤΊοας, οὐ ἐπε ΤΥοαά, 
τῆς ἀϊξέγιοϊ τουπά ἼτοΥ ἴῃ Μγϑίδ. 

τυγχάνω, 17 ἀἱί, ρεί, οδίαϊη (ΝἸΤῊ 
56η.}; ἔυξ, τεύξομαι, μετί, τετύ- 
χῆκα, 2 δοῖ. ἔτυχον ; (1 ρΡατί.) 
1 παῤῥεη, απλὶ αὐ ἐκ ἐγ (ἀοῖ Ρ), ἃ5 
τυγχάνω ὦν, 1 παῤῥειι ἰο δε. 

Τυριαῖον, -ου, π. 7 Ὑγίαεμηι, ἃ ΟΥ̓ Π 
πη Ρητυρίᾳ (1. 66). 

τυρός, -οὔ, πι. οἦεεςε. 
τύρσις, -εως, ἔ, α ἰοιυεῦ. (1,11, {ΗΥΥῖ5.) 
τύχη, -η5, Γ. χογίμνθ, ο]ατισο. 

ἊΣ 

ὑβρίζω, 1 αεὲ ἐπδοίομέϊν, οὐ δγμίαϊν; 
1 λοτ. ὕβρισα, φετί, Ρ455. ὕβρισμαι. 
(ὕβρις, ἱπδοίεποε.) 

ΡΟΟΑΒΌ ΑΚΥ͂. 

ὑβριστός, -ἦ, -όν, δγμίαῖ, ἱπεοϊεπῖ, 
υἱείοιις. (ὕβριϑ, ἱπιδοίδηςε. 

ὑγρότης, -τητος, ἴ. τ ῤῥίεπεςς, (ὑγρός, 
ηιοῖδί, ἢεποα βρῥ 6.) 

ὑδρο-φορέω, 7] σα τυαίεγ, 
ὑδρο-φόρος, -ου, πὶ. ἀπά ἔ, α τυαίεγ- 

οαΥ̓ΤΙεΥ. (ὕδωρ, τυαίεγ, φέρω, 1 
ΠαΥΥν. 

ὕδωρ, ὕδἄτος, π. τυαίεγ. 
υἱός, -οὔ, πι. α 507ι:. 
ὕλη, τῇβ, ἔ. α τυοοά, ἤογεεί. 

βεῖνα. ) 
ὑμέτερος, -α, ον, ΚΟ", γΟμΥ5, (ΡΟ55, 

Αά!. ἴτοπι ὑμεῖς.) 
ὑπ-άγω, 7 εαα ον 5ἰοιυΐν ; ἴαϊ, -ἀέω, 

2 Δ0ΥΓ. τἤγαγον, Ῥετί, Ρ455. -ἢγμαι. 
ὑπ-αίθριος, -ον, Δπηὰ -α, τον, ἐπ 

{δε οῥέηι αἷγ. (ὑπό, δεπεαίῃ, αἰθήρ, 
εν.) 

ὑπ-αντιάζω, 7 “076, ΟΥ ΡΌ ἰο τπε6!. 
ὕπ-αρχος, του, Π)|. 9πη6 κοντα ἴτ᾽ 

μΡΩΟΥ͂ Δποΐπεγ ; 1.6. ἃ ἐϊεμίοπαπέ 
Ξουεγμογ. 

ὑπ-άρχω, (1) 7 αηι αἱ {ἦε δερ νιῖηρ', 
απ ἰο βίαγί τοῖν. (2) νἢ ἀαϊ. 
1 απι οἡ {λ6 εἰψε οἵ. (τὰ ὑπ- 
ἄρχοντα, οἡεῖς 116α᾽15.} 

ὑπ-ασπιστής, -οὔ, μὰ, α ἑλιοὶ ἀ-δεαγεν. 
(ὑπό, αηά ἀσπίς, |ἰξ. “ὑπάετ ἃ 
5ῃ1614.ἢ 

ὑπέρ, Ρτερ., ἢ ρεη. ἀπά δος. (τοοῖ 
ΠΙΘΔΠΪηΡ ΟΥ̓ΘῚ, 1.41. ῥεγ). 1. τ 
8εῃ, 1. οὐυεῦ, αὖουε, δεγοπάᾶ; ἰϊ. 

ἦι δεμαὶ οὐ, ζογ, ἵπ ἐπε παῖδ οἕ. 
1{. ΠΠ δος. 1. οὗ πιοΐΐοπ, οὔξῦ, Γ΄ 
δεγοια; ἰϊ. οἵ πυπίθεῖς, δενομαά, 

ἼπογῈ παρ. πῃ Οοπιροβίΐομ, οὐεῦ, 
ουὔφγηιοῖι. 

(11. Ὁ 

ὑπερ-βαίνω, 7 ογ055 οΥΥ̓́; ἴαϊ. -«βήσο- 
μαι, 2 Δογῖ. -έβην. 

ὑπερ-βάλλω, (ἰπέταη5.) 1 ξ0 οτ ῥαες 
οὐυεῦ ; ἴυΐ. -βαλῶ, 2 80Γ. τέβαλον. 

ὑπερ-βολή. -ῆς, ἔ. α ογοποὶηρ᾽, ῥά58, 
(ὑπέρ, βάλλω.) 

ὑπερ. ἡμισυς, τὐ, αδουε λαὶξ, Ἡϊοῦα 
ἐλμαηπ καϊῇ. ' 

ὑπερ-ύψηλος, τον, ἐχεεεαϊπρ πἰρῖν 
(8ε6 ὑπέρ ἴῃ Οοιμροβίτίοῃ, ) 

ὑπ-εσχόμην, 2 8οτ. οἵ ὑπ-ισχνέομαι. 



ὑπ-έχω, Τ μπάεν βΌ, δδηῖῖ ἰο; [αξ. ὑφ- 
έξω, οἵ ὑπο-σχήσω, 2 Δοτ. ὕπ-εσχον. 

ὑπ-ήκοος, "ὌΡν, οὐεαϊοηί, δεδ]εοί, ; ΤΠ 
βἰνίπρ ΕΓ το᾽ (ἰτοπὶ ὑπό, δῃὰ 
ἀκούω), 

ὑπ-ηρετέω, 7) αΞοἰςί (“ἢ ἀλι.), (ὑπη- 
ρέτης,. απ αϑοϊοίαμί Σ Πππν δὰ ὑμάετ- 
τονγογ,᾿ ἔτοπὶ ἐρέτηϑ, α Τοισεγ..) 

ὑπ-ισχνέομαι, 1 ῥγοηιῖδο, μηαεγίαζε; 
ας. ὑπο- σχήσομαι, ρει, ὑπ-έσχη- 
μαι, 2 ἃοτ. ὑπ-εσχόμην. 

ὕπνος, -ου, 1". 5έδοῤ. 
ὑπό, ρῥγερ. τ ἢ ρεπ., ἀαέ,, απὰ δος. 

(ϑπι|6 ψογά 5 [,μαἴ, 5μδ). 1. ψ τ ἢ 
βεη, ἱ. ἀπ αθυ, ἤδηοα ἰϊ, ὧν, οὗ τῆς 
ἈΡΘηΐξ Αἰζεῦ ραβθῖνα νειρϑ; 50 οἵ 
τηΐηρ, ὃν γοαδοη οὗ, ὥἴοηι, Ἃ5 ὑπὸ 
φόβου, ἤγογα ὕεαγ. 11. νυ] ἀαί,, 
μρ616, Ὦδηοθ οηῤ)θοΐ ἰο, ἃ5 ΕΘ: 

βασιλεῖ, 111. νν ἢ δος. 1. οὗ πιοίίοῃ, 
πον τ οἴοθο ἴθ: ἰΐϊ. οἵ {1|π|6, 
Ιοιυαγας, 45 ὑπὸ νύκτα, ἰοιναγιεἰς 
πῖρλὶ, αἱ εἰρ} αἰ]. (1 Ατ. 5 ποοίφηι.) 
Ι͂ὴ (ὐοπηροβιίίοι, μα ον, αἰσὸ βεογοίΐν, 

βγαάηαϊίν. 
ὑπο-δέχομαι, 1 γεροῖνο, τυείσοιῖθ; [υΐ. 

«δέξομαι. 
ὑπο-δέω, 1 διπαά οὐ ἐδ μράεγ, (ὑπο- 

δεδεμένοι, τυ ἐΠιεὴ ςἤοθς ογι, ᾿ἰϊ. 
ὁ καυΐηρ' {πιοῖγ [5065] δοιαὶ τιον 
[18εἰτ ἔβει].᾿ 

ὑπό-δημα, -ατοβ, ἢ, α Ξ5απάαϊ, Ἰἴτ. 
ο “ βοπ)εῖΠίηρ θουπά ὑπάεγ [1Π6 ἔξει]: 
ὑπο-ζύγιον, -ου, π. [{{- “ὑπάετ, τῇς 

γοκε,᾽ 1.ε. α δϑαϑί οὐ δγάεηι, αρῬαρθ- 
απϊηιαὶ, 

ὑπο-λείπω, (Αοἴ.) 1 ἴἰεανε δολία, 
(Μ|ά4.) 1|αρ’ δομίνα; 2 λοτ, ὑπ-έλιπον. 

ὑπο-λύω, 1 ἰοοφορ, τιιζαδίει; [αΐ, 
- «λύσω. 
ὑπο-μένω, 7 5έαν δεολίπα; ἔυξ, -μενῶ. 
ὑπ-οπτεύω, 7 οπεῤεοί, Τιαῖ, ϑηδρίοϊο. 

(ὑπό, «ὐιὰ ὄψις, εἰρ' κι.) 
ὑπο-στρέφω, 1 μιγ δαοῖ, γοίμγη; 

[υξ, γστρέψω, 2 ΔΟΙ,. ρᾶ95. ὑπ- 
ἐστράφην. 

᾿ ὑπ-οψία, -αϑ, ἔν ομδῤῥιοίοηι, (ὑπό, «πὰ 
ὄψις, 561...) 

ὑστεραῖος, -α, -ον, ἐ16 (αν αἴογ. τῇ 
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ὑστεραίᾳ, «ο. ἡμέρᾳ, οἡ 116 ποκὶ 
αν. (ὕστερος.) 

ὕστερος, -α, -ον, ἰαίεγ,, αὐίεγ, δολιίνια. 
ὕστερον, (Δἀν.) α)ᾶεγιναγά-. 
ὑφ-ιέμην, ἱπιρετῇ, πιά, οἵ ὑφ-ίημι. 
ὑφ-ίημι, (Δοῖ.) 1 φφηιαἱ οὐ ῥμ πη αθν ; 

(ΜΙ|ά.) 1 ρσγαμέ, γί εἰ, οεδηιέ; ἴοι, 
ὑφ-ἤσω, Ρετῇ, Ρ455. -εἶμαι. 

ὑφ-ίστημι, ((ταη5.) 1 2΄αοο τριάθν, 
([πέγαι5.) 2 δοῦ. ὑπέστην πιὰ ρα58. 
1 πρηαογίαζο, τυϊμείαπα, ζαοε ἐδ 
ΦΡΘΉΝ, δέαηιαὶ Ὅν ργοιη. 

ὑψηλός, -ἡ, -όν, κἰρλ, ἰοξν. 
ὕψος, -ουὅς, ἢ. λεῖρλί, 

Φ͵ 

φαγεῖν, 2 ἀΔοτ, νν ἢ ρτεβ. ἐσθίω. 
φαίνω, (Αοι.) 1 ςλοιῖν; (ΜΙ|4.) 7 αῤ- 
εαῦ; ἴαϊ. φανῶ, 1 Δογ. ἔφηνα,͵ Ρετί, 
ΡΆ55, πέφασμαι, 2 ΔΟΓ, ΡΆ85. ἐφἄνην. 

φαίνεται εἶναι, Ὺ6 5615 ἰο δε; Ὀυΐ 
φαίνεται ὦν, λ6 οἰθαγὶν ἴ5. 

φάλαγξ, -αγγος, ἴ. α ῥλαϊαπα, {ἴπι6 οὗ 
δαίίο, (45 ΟΡΡ. ἴο σοί), 

Φαλῖνος, -ου, τη. Τλαϊϊηης, αΑ ατεεκ 
ἔτοπι Ζδουηίπυς, ον Ζαηΐα, οπε οὗ 
τῃ6 Ιοηΐδῃ ἰβδῃάϑ, 

φανερός, -ά, -ὄν, τπαρπϊζε, 
εἶεαγ, (φαίνω.) 

φανερῶς, (Δἀν.) εἰδαγὶν, ουἱαεπέϊν. 
φάρμακον, -ου, πῃ. ηηιραϊοίνθ, αγιρ', 

Πεηςα ροΐδοῦι. 
Φαρνάβαζος, -ου, πι. ΤῬλαγπαδαζιις, 

βδίγαρΡ οἵ Ρῃγυρία δπά ΒιτΠγπία 
(ΠΕ ν 

Φασιανοί, -ῶὥν, Ρ]. πὶ. ἐλ Ῥλαεϊαηὶ. 
(1) 4ιὴ Ατπηβηΐδη {τἰῦ6 ἀννε!! ηρ οα 
1πῸ6ὶ Ατάχεβ, ψ ῃϊοῃ Χεπορῆοη ο8}}5 
1η6 ῬΠαϑὶς (Ν. 178). (2) 4 {ρθε 
ἀνε] ηρ οὐ 1ῃ6 ΟοἸ]ομίᾳῃ ΡΠ δὶς 
ΟΥ̓ ΖΕ 

φασί, 3 ρΡ]. ρτε5. ἱπά. οἵ φημί. 
Φᾶσις, -ἰδος, πι|. ἐλε ῬλαεὶΞ, (1) 4 

ΤΙΝΙ ἴῃ Ατπιθηΐα, ον ίηρ ἱπίο 1Π6 
Οαθρίδῃ ὅεᾶ, ργορευὶν οαἰϊεὰ 1Π6 
τ χοϑ (ν΄. τὴῦ). (2} 1. πίνεν ἴῃ 
ΟΟΙ ΟΠ 5, ἤοννίηρ Μ᾽ Θβινγαγάς ἰηΐο {Π6 
Ευχίηβ (ΥἹ. 210). 

υἱοίδὶφ, 
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φάσκω, 7 εἐαν, αΞεογί, οὐΪγ υβοὰ ἴῃ 
Ρᾶτι. φάσκων «πὰ ἱπιρετί. ἔφασκον : 
ξΞεε φημί. 

φέρω, 1 δεαγ,, ὀγίηρ,, σαγγν; ἰεαά (οἵ ἃ 
τοΔ4); ίωϊ. οἴσω, ρετῖ, ἐνήνοχα, 
Ρειῖ, ρΡ453. ἐνήνεγμαι,1 λοτ. ἤνεγκα, 
2 801. (ἴπΠ1 ρεῖϑβ. εἰηρ.) ἤνεγκον. 
(χαλεπῶς φέρω, [1 ἰαλε ἐ 111, ἀηὶ 
απηιονϑα.) 

φεύγω, 1 εε; απὶ δαρίεμεα, Ἰξποα 
ὁ φεύγων, απ οκχίϊε; ἴαϊ. φεύξομαι, 
Ρετῖ, πέφευγα, 2 λοτ. ἔφυγον. 

φημί, 17 ςαν; ἔωξ, φήσω, 2 δοτ. ἔφην 
αηὰ εἶπον, ρΡετῖ, εἴρηκα, Ρετῖ, Ρᾶ55. 
εἴρημαι, 1 8401. ΡΆ55. ἐρρήθην. ὙΤΠΕ 
Ρᾶγῖ, ἰ5 οἴϊεη φάσκων, «ἀῃὰ {1ῃ6 
ἱπηρειῇ,. ἔφασκον. ὅ8εε φάσκω. (οὐ 
φημί, 1 αν πο, ἴ.6. 1 ἄδην, τε- 
μιϑε.) 

φθάνω, 7 ρσεἰ δεΐογε, απέϊοὶβαίο, ουεν- 
ἑαζε; ἴαι. φθήσομαι, 1 Δοτ. ἔφθᾶσα. 

φθέγγομαι, 7 κήέεγ" α τυογα, ἐΠομί, ΟΥ̓, 
ἑομπα (οἵ ἃ {γιπιρεῖ) ; Ππαϊ. φθέγξο- 
μαι, 1 Δοτ. ἐφθεγξάμην, 

φθονέω, 1 οηυγν, ργμάσε, (ἢ ἀλι.), 
[υἵ. -ἥσω. 

φιάλη. -ης, ἴ. α ομῤ, ροδὶοί, (μεποα 
}λῖα!.) 

φιλέω, 7 ἰονε; [υΐ. φιλήσω. (φίλος, 
ἀεαγ.) 

φιλία, -α9ς, ἢ. “ἸοπαςλὶΡ. (φίλος, 
ἐἰφαγ.) 

φιλικός, -ἤ, -όν, ζεϊοπαϊν. 
φιλικῶς, (4ἀν.) ογι δ΄ἰοηαϊν ἐ6ΥΏ15. 
φίλιος, -α, -ον, 7γϊοηαϊν. 
Φιλόξενοϑ, -ου, πι. 1 λοχὄητις, α Ὁτανε 

Οτεεκ ἔγοπι Ρε πα ἰπ ΑοΠαΐδ. 
φιλο-πόλεμος, -ον, γοα ὁ} τυαγ. 

(φίλος, αῃὰ πόλεμος, τυαῦ΄.) 
φίλος, -ἡ, -ον, ἀφαγ,, δεϊονεά, Ἠεποα 

φίλος, -ου, πι. α δϊονά. 
φιλο-στρατιώτης, -ου, πι|. α Ξο] ἀϊογ-᾽ 
ἡ“ ηϊοπά. (φίλος, αῃὰ στρατιώτης, α 
Ξοἱ αἴδν.) 

Φλιάσιος, -α, 
᾿πηΠαρίταης οἵ 
Δτρο 5. 

φοβερός, -ά, -όν, “εαγγμὶ, ἀγεαά μι. 
(φόβος. Μεαγν.) 

"ον, Ῥλιϊαςίαη, οἵ 
ῬΗΪς, 4 ἴον ἷἰπ 

ΡΟΟΑΒΌΓΙΑΚΥ͂. 

φοβέω, (Ας:.) 1 ἡίρλίεδη; (Δπη4.) ᾿ 
ἤεκαγ; ἴαϊ. φοβήσω. 

φόβος, του, τη. ἤεαΐ, αἰαγηι, ζγιρ.!. 
Φοινΐκη, -ης, Γ, Ῥλοεηίοῖα, της εοδϑὲ οὗ 

5 1ῖδ ἔτοπὶ πε τῖνεσ Οτοηΐεβ οἢ πε 
ῃογίἢ το Μουμηξ Οδγηλεὶ ἴῃ 1Πε βουτῃ. 
115 το οἢϊεῖ ἕοψηβ ἡνετε Τ γτε δὰ 
δάση, (11. “1ηε ραϊπ)-σουπίτυ, ἔγοπι ὦ 
φοίνιξ, α βῥαϊηι-ίγ 6.) 

φοινίκιος, -α, -ον, γε, ῥμγρίο. (φοίνιξ,, 
μγρίθ.) 

φοίνιξ, -ἴκος, πὶ, ἐλδ ῥαϊητίγεο, (4130 
δι 6). 

Φοίνιξ, -ἴκος, α ῬἪοεπὶείαπ (1. 66). 
φράζω, 7 εαν, ἐεἰϊ; ἴαξ. φράσω, γετῖ. 

πέφρᾶκα. 
φρέαρ, -ἄτος, ῃ. α τυεὶ]. ; 

φρονίμως, (αἄν.) ῥγμάεμενν, βθηβίδὶγ, 
(ἀν. οἵ φρόνιμος, ῤγπκάρη!). 

φρουρός, -οῦ, πι. α ρπαγά. 
φρύγἄᾶνον, -ου, ἢ. α αρροί, ἴῃ Ρ]. 
γειυοοά. 

Φρυγία, -ας, ἢ, Ῥλγυρία, οτἱ ρ᾽ ΠΑ ἐπε 
ὙνΠΟ]8 ἰηίετίοσ οὔ τπ6 ψεβίθγη ἢ] 
οἵ Αϑβία Μίπογ, θεὲ εχίεηάίϊηρ οἡ 
τὴς Νοιίῃ-νγεβὲ το {πε Ἠεϊϊεβροιῖ 
ἀπά Ρτγοροῃξί5. [ἢ Χεπορποπ᾿ 5 {ἰπ|6 
1Π15. Ἰατίεγ ἀϊκίγιοξ. νγὰς Κπονῃ 85 
Ρλγνρία Μίμοῦ, οὐ ῬΗγυ ρα οἡ 1η8 
Ηε]!εβροηξ, 16 1ΠπῸῈ ἱπίθγίοσ Ρτὸ-Ὃ 
νίηοα νὰς οαδἱδὰ βάγυρία δίαγογ, 
ΟΓ 5ἰπιρὶν Ῥαγυρία. -Ψ 

φυγάς, -ἄδος, πι. απ κίε, 
1:6.) 

φυγή, -ἢς, ἢ Πρλι, δαπιςπηιεμί, 
φυλᾶκη, -ἢς, ἴ. τυαίεἰ, νμαγά, (φυλα- 

κὰς φυλάττειν, (ὁ ἀφο ῤ «τυαίολι.) 
φύλαξ, -ἄκος-, πὶ. α ρμαγα, Ξεμεϊπεὶ. 
φυλάττω, υϊ. φυλάξω, φετί. ΡΆ55. 

πεφύλαγμαι, (Αςἴ.) 7 ρμαγα; (Μ|Ιά.) 
1 απὶ οὔ 11.» Ῥμαγα, αὶ τυαγε οἤἥ. 

φυσάω, 7 δίοιν τιῤ, ἱηβαίε; 
᾿ φυσήσω, 1 οτ. Ρ455. ἐφυσήθην. 
φύω, 17 ῥγοάπιοο, δερεί; ἴωαϊ, φύσω, 

(ἰπέγδηβ.) ρῇ. πέφῦκα, 2 δοτ. ἔφυν, 
1 απὶ δογη, αὶ ὃν παίμγε. ᾿ 

φωνή, -ἧς, ἴ. α νοΐσο, εῤῥεεολι. 
φῶς, φωτίς, ῃ. (ςοηΐῖτ, ἔτγοπὶ φάο:), 

ἐϊρλι. ᾿ 

(φεύγω, 

ας. 



Χ, 

χαίρω, 1 γε οῖοο, αν οἱαά; ἴαϊ. χαι- 
ρήσω, Ῥεῖ. κεχάρηκα, 2 801. Ρᾶ58. 
ἐχάρην. 

Χαλεπαίνω, 7 (Ὧ1 αἸἸΡΎΨΝ, ΠὩ1 ῥγονοζεί, 
(ν ἢ ἀκι.) 

χαλεπός, -ἡ, -όν, λαγ, αἰ γὲομ!, (οὔ 
ΟΠ δγδοῖοΓ) λα}. 

χαλεπῶς, (τἀν.) τυ ἀἠοιν. (χα- 
λεπῶς φέρειν, ἰοἸαἦὸ 1ὲ 1.) 

χάλκεος, -α, -ον, (σοηΐτ.) χαλκοῦς, 
τῆ, -οῦν, τιαῖϊθ 7 δύΟ"Ζ6 ΟΥ̓́ΘΟΡῤῥεΥ. 
(χαλκός. 

χαλκός, -οὔ, πι. σορ ῥοῦ", δύοηιζο. 
Χάλυβες, -ων, Ρ]. πι. 16 Ολαϊνδες, 

ἃ Ῥθορίε ἴῃ Ῥοῃηίιβ, πουίῃ οἵ Ατ- 
πιδηΐα, [χπηθαὰ ἴοσ {πεὶγ ἴσο ΠΙΐηες 

(Ὁ. 177). 
χαράδρα, -α5, ἢ, α ρ΄εἶ]ν, ταυΐ». 
χαρίεις, -εσσα, -εν, ρ,ασεξμϊ, πραί, 

εἰθυεγ. (χάρις, »Ὑαοθ.) 
χαρίζομαι, 1 ργαίίν, βανοιγ, οὐϊῖρο; 

1 δοῖ. ἐχαρισάμην, ρετῖ, κεχά- 
ρισμαι. 

χάρις, -ἰτος, ἴ, γανοιι,, ἐπαημῖς, ογαιὶ- 
ἐμθ, ἀποδιδόναι χάριν, ἰο γ᾽ δέμγ 7 
α 7ανομῦ; ἔχειν χάριν, 0 Ζεοὶ 
φΎγαίοζαὶ. 

Χαρμῖνος, -ουὐ, πι|. Ολαγηιηη5, ἃ 
1,Δοοἀφεπγοηΐδη εηνου (Υ11. 328). 

χειμών, -ὥνος, πὶ. (1) τοίϊγιέογ, (2) 
τοϊμγν τὐεαϊλοῦ, α 5ἰογ. (1 αἵ. 
λϊθηι5.) 

χείρ, χειρός, ἔ, α παρά; ἀλξ. Ρ]. χερσί. 
Χειρίσοφος, -ου, πι. (λεϊγίξοῤῥιις, ἃ 

ϑρατίδῃ βΈΠΕΓγΑΙ πηἄεγ Ογτιβ. 
χείρων, -ον, ϑεὰ ἃ5. φοπΠῚρ. οὗ κακός, 

τύοῦδ6, ἐμ ογῖοῦ. (χείρω ἴοι χείρονα, 
ἃςο. 5ἰῃρ. ΟΥ̓ παδυῖΐ, Ρ]., χείρους ἴοΥ 
χείρονες οἵ χείροναΞ.) 

Χερρόνησος, οΓ Χερσόνησος, ἴ, ἐλπὸ 
Οπεγξοπέϑο, ἴῃ ΤΉτγασς (1. 26, ποίε). 

ΧχΧηλή, -ἢς, ἢ. α ῥίογ, δγδαλιυαίεν, 
(παρε κε 4 εἰαιυ). 

ο χίλιοι, «αι, -α, α ἐποιιξαρά. 
᾿ χιλός, -οὔ, πν. γοα εν, βγαςς. 
χιτών, -ὥνος, Π). αρὶ 1ι}16 7 φ'΄αΥ̓ἩΙΘ,1, 

δλίγί, ἐμμῖο, (Ἰιαῖ. ἐμηῖοα.} 
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Χιών, -όνοσ, ἴ, 5γιοιυ. 
χλαμύς, «ὔδος, Γ. α εἴοαξ. 

χόρτος, -οὐ, Π). ρΎα55, ῥΥΟυθηοῦ", 
χράομαι,. 7 π56, δηιῤῥίον, ἱγεαί, εἰϑαῖ 

το μ, (ἢ ἀλί.}; [υῖ, χρήσομαι, 
Ρεγῖ, κέχρημαι, 1 Δοτ, ἐχρησάμην. 

χρή, (ἰπηροῖβ.) ἐδ ἐξ λιθοθϑϑαῦν, Ο716 
ηι5ΐ, ο116 οπρλ!; [αὰΐϊ, χρήσει, ἱπι- 
Ρετῇ, ἐχρῆν. 

Χρῆμα, -ατος, ἡ. ᾿ξ. “1Παὲ ν᾽ ΠΙοἢ πιᾶν 
086 υδεά;᾽ ρεπογα! ]ν ἰπ Ρ]τγα] χρή- 
ματα, ῥγ»Όῤεγίν, τπολιον. (χράομαι, 1 
156.) 

Χρηματιστικός, -ἤ, -όν, (οἵ 4ῃ οπτ6Π) 
2ογίοπαϊηρ ραΐη. (χρήματα, ἨϊοΉ6).) 

χρῆναι, ἱπῆῃ, οἵ χρή. 
Χρῆσθαι, ρτε5. ἱπῆη, οὗ χράομαι. 
Χρήσιμος, -ον, τιϑεζιϊ, ϑογυϊοθανῖο, 

(χράομαι, [1 τι56.) 
Χρόνος, -οὐὅ, πὶ. “ἰη16; πολὺν χρόνον, 
70» α Ἰοηρ' 1216. 

Χρύσεος, -α, -ον, (οοπέτ.) χρυσοῦς. 
-ἢ, -οῦν, ροϊάφιι. (χρυσόξ.) 

Χρυσίον, -ουὅ, π. ροἰα-ηιολον, (ἀϊπ)ίη. 
οἵ χρυσός.) 

Χρυσόπολις, -εως, ἔ, Ολγγεοῤοϊὶς, ἃ 
οἷν οἵ ΒΓ γηΐα οπ 1πεῸὶ Βοβροχι, 
ΠΟΜ ϑοιίΐατὶ. (11. 1π6 ροϊάει 
οἰτγ.᾽) 

Χρυσός, -οὔ, τη. ροϊά. 
χώρα, -ας, ἢ, α οοππίγν, αἸἱοίγίοὶ, ἐογτὶ- 

ΤΟΥ; «150 ῥίαοσο, ῥοείονι. 
χωρέω, 7 ρο, ᾽παΐοἶι, ῥγΓορορά ; 

χωρήσω. 
χωρίον, -ουὐ, π, α 2Ϊ]αε0, ΘΞρεοῖία}ν 
ονυηβοα ῥίασο, ἤογί, ῥοϑίἑϊορι; «150 
βῥαοθ οὗ ργοιηα, (ἀϊπιίπ. οἵ χὠρα). 

χωρίς, (1ν.) αραγί, ξοῤῥαγαίεῖν. 

ζυξ. 

ἰ τ 

ψέλιον, -ου, π. α ὀγασεϊεί. 
ψεύδω, (Αοι.) 17 ἀεοεῖνο; (ΜΙ|Ιά.) 17 116, 

ίῖαν Δὴγ ομα γαῖ; ἴωαϊ. ψεύσω, 
Ρεγῖ. Ρᾷ55, ἔψευσμαι, 1 801. ΡΆ485. 
ἐψεύσθην. 

ψηφίζομαι, 7 νοἱε; τ λοτ. ἐψηφισάμην. 
(ψῆφος. α ῥεῤ"]ο ἴον νοιϊπρ. 

ψιλός, -ἡ, -όν, ῥαγε; ἰἱρλι-αγηιρα, 
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ψοφέω, 1 γιαΐε α ποῖίϑο, εἱαεῖ; (οἱ ἃ 
βῃϊεϊ 4). (ψόφος, ποῖξε.) 

ψυχή, -ῆς, ἢ. ἐὴό 5οι!, ἰΐ7ε. 
Ψῦχος, -ους, ἢ. εοἷα, 

Ω. 

ὦ, εἴρη οὐ {π6 νοσδίϊνε. 
ὧδε, (1ἀν.) ἐλτΞ, ας. 7οϊ]οτυς (ἰπίτοάπο- 

ἴῃ 8 ̓ ΞΡΕΕΩΠ). 
ᾧδη, -ἧς, ἢ, α ΞΟΉΚ', (ςοπέγ. ἴτοπη 

ἀοιδή, ἴτοπι ἀείδω, ἄδω, 1 ςἰηρ.) 
φήθην, ΙΔΟΓ. ΡΆ38. οὗ οἴομαι. 
ὠθέω, 1 βιϑΆ; [υξ, ὥσω, ρετῖ, ἔωκα, 

Ι λοζ. ἔωσα. 
ὠθισμός. -οὔ, π). ἃ ῥμελίτφ, 7οειπρ. 
ᾧκουν, ἱπιρετῇ, οἵ οἰκέω. 
ὥλεσα, 1 λοτ. Δοΐ, οὗ ὄλλυμι. 
ὠλλύμην, ἱπιρετῇ. πιϊά. οἵ ὄλλυμι. 
ὠλόμην, 2 Δ0Γ. πιἰά. οἵ ὄλλυμι. 
ὠμός, -ἦ, -όν, ταῖν; (οὔ οΠατγαοίετ) 

βαυαρέε, οΥμεϊ. 
ὦμος, -ου, πὶ. 

μΉΙΟΓΜ5,) 
ὥμοσα, 1 Δ0γ. δεῖ. οἵ ὄ ὄμνυμι. 
ὠνέομαι, 1 δεν; ἴαϊ. ὠνήσομαι, 2 80τ. 

ἐπριάμην, (ϑεε πρίασθαι.) 

ἐλ «πομϊάογ, (1Αῖ. 

ΡΟΟΘΑΒΟΓΑΒΜΥ͂. Ἷ 

ἱ 

ὥνιος, -α, -ον, ΓὉΓ αἴθ. 
φορῃιηιοα ἐΐες. 

φόμην, ἱπιρετῇ, οἵ οἴομαι. 

ὥρα, -ας, ἔ, α ΞεαΞον,, κοι, {ΐγιθ, (1 ατ,ς 
κογα.) 

ὥρμησα, 1 λογ. Δεξ. οἵ ὁρμάω. 
ὥρμημαι, Ρετγῇ, ρ855. οὗ ὁρμάω. 
ὥρμουν, ἱπηρετγῇ, αδοῖ. οὗ ὁρμέω. 
ὡρμώμην, ἱπιρετῇ. πιά, οὗ ὁρμάω. Ὶ 
ὠρωρύγμην, ΡΙυρετῇ, ρᾶ55. οἵ ὀρύττω. 
ὡς, (ςοπ).) (1) λοῖυ, ας, α5 ἴξζ; τῆ 

ἰηῆη. 50 α5 ἴο. (2) ἐλα!, ἔπι οΥ ον 
καί. (3) 5ἕμδο, δεραιιδε. νῆ 
ὨμΠΊΘΓγαΪὶς, αϑομί, ἃ5 ὧς ἑκατόν, αϑόομές 
α Ἀμηπάγεί. ὙΠ βυρειεῖνες, 5. 
ὡς τάχιστα. ας φιϊολὶν ας {οΞεἰδίε. 

ὡσαύτως, (4ἀν.) ἐγ ἐϊζε πταριπεῦ, 
ὥσπερ, 75 α5 ἐξ, ̓ιδέ ας. ' 
ὥστε, (Ἰν11Π 1πά.} ὁ0 ἐλαΐ, (νἰτἢ [πῆπ} 

50 αΞ5 ἰο. 
ὠτίς, εἶδος, ἴα δικοίαγά. 
ὦτός, σεη. οἵ οὖς. 
ὠφελέω, 1 αἰά, μκεῖῤῥ, δεπεῆέ; ἱπυροτῇ. 

ὠφέλουν, μξ, -σω. (ΠΡ κεϊπρα θἢ Ἷ 
ίτοπι ὥφελον, 2 δου. οἵ ὀφείλω) 

ὠφέλιμος, -η, “ον, ῥγοϊίαδιο, πϑεξμϊ. 
(ὠφελέω.) 

» 

ὠχόμην, ἱπιρετῇ, οἵ οἴχομαι. 

τὰ ὥν 



ΑΚΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, ΚΕΟΘΙΘΤΕΝ. 

7116 γεζεγ ες αὐ ἱμ αἷϊ οαδ65 ἰο ἰλ Νοίες; ἐπ ηϊοῦθ ἱγιῤῥογίαμί αγϑ αἰεί ϊηρ το) 6 

ὃν α αἰἤεγονοο οὔ ἰν 6. 

Ἀγτύὶοὶθ. 

Ατεοὶς ἀἰβεῖ ρα σΠπρ Ξυθ᾽εοῖ ἔτοιῃ 
Ρτεάϊσαίε, 11}. 206Θ; ἰἱν. 269; 
ΠῚ, 210. 

- Ροββεβϑῖνα 6 οἱ, ἱ. 15; ||. 170; 
ἵν. 92 ; νἱϊϊ, το. 

- τεραταῖεά ἔγοπὶ ἰΐβ ποῦπ ὈΥ ἱπίετ- 
γεπίηρ Μοτάβ, ἱ. 109 ; ἵν. 124; 
ἢ, 141, 162. 

--- ΜΠ ᾿πβηϊεῖνο, 5ςε6 οοί. 
- ἢ φαγί οῖρὶθ, ἱνν 94; νἱἷὶ. 122, 

202; 1]. 256. 
-- ὙΠ} πᾶς, 1[1ϊ, 112; νἱ. 137. 
--- ἢ πολύς, ν. 82; γἱ. 158, 

ῬΤΟΠΟΊΌΏ, 

αὐτή ἀπά αὑτή, ν. ττό. 
αὐτὸς ὃ τπὰ ὁ αὐτός, 1. 209 ; ἰν. 100 ; 

ΥἱΪ, 69, 254. 
εἰσιν οἵ, νὶ. 45. 
ἐκεῖνος, ν. 62. 
ἡ, ἥ, ἡ απὰ ἤ, ἧ, ἢ, νἱ. 268 ; νἱ!. 201, 
ὅστιϑ ἵπ ἰμάϊτεοε αεβίίοῃς, ἱν. 233. 
ὐτοσί 1. 245. .. 
ταῦτα «πὰ ταὐτά, ἱ. 575. 
ταὐτόν, ἱ. 1908. 
τίς ὶ τ δοσεπέ Τἤγονγη ὕδοῖκ ἔγοπι [οἷ- 

Ιοννὶπ νγογά, νἱ, 161, 510. 

Ξυρβίδητζινο. 

Τεοϊεπβίοῃ οὗἉ οἷς, βοῦς, εἴο., νἱῖ, 34. 
ΤἸβειπρυ θη Ῥεΐννγεεῃ :--- 

ἄριστον, ἄριστον, 1 1 5. νἱὰ. χ68, 
βασίλειᾶ, βασιλείᾶ, ἰ. 9. 
ἐθέλοντας, ἐθελοντάς, νἱ. 295. 

οἶκοι, οἴκοι, '. 208, 
ὄροξβ, ὕροΞ, Υ. 182, 
φυλακάς, φύλακας, νἱ. 4. 

Μεδπίηρϑβ οἵ :--τ 
ὅπλα -- ὁπλῖται, νἱ!. 47. 
τὰ ὅπλα, “ φυλτίετγς,᾽ ἵν. 4; ν"!. 162. 
πελτασταί «πὰ ψιλοί, νἱ. 50. 
προβολή, νἱϊ. 206. 
φάλαγξ, γ. 3206 ; νἱῖ. 202; Υ]]1. 

268. 
Ψεγθαὶ ποῦπϑ ἴῃ -σις ἀπά ἱπ -μα, ἷἱν, 

270. 

ΟΑ Ξε. 

Δειταοϊίίοπ οὐ τοεϊφίϊνα, '. 290 , ντυἱ!. 
106 ; νἱϊ!. 214. 

---- οἵ ποπιϊπδέϊνε ἱπίο σοί δεῖνα οἷδιβ6, 
ν , 526. 

Νοπιϊπδέϊνα ἢ ἰηδαϊεϊνε, ἐν. 286 ; 
ΥἹ]. 282; Υἱῖ. 231, 240. 

Αςουϑδαῖϊνε, οορπαία, νἱ. 288. 
-- ἀουῦ]ς, νιϊ, 282. 
---- οἵὁἉ τοβϑρεοῖ, ἰ. 262; ἰϊ. 98; ν.126; 

νὶ, 245; Υἱ, 126, 564. 
-- οὗἉ {{π16, ἱν. 72. 
(εηΐεῖνε, βοΐ, ἵν. 101, 
--- οἵ τεβρεοῖΐ, ν. 120. 
.-- οὗ ἔπιε, ἵν. 955: ν. 28ο; νἱ, 

ΙΟΙ, 162. 
-- ρατεεῖνς, ἵν. 127; ν. 66, 210; νυἱϊ!. 

110. 
Παῖϊνε, 45 σοπηρ]επιθηξ ἴῃ ΔΡΡοϑβί τοι, 

ἵν. 81; γνἱ. 51. 
-- σοηι αὶ, ν. 9. 
-- ἱπβέγυμπηηίαι, [Π|, 155; ὙΠ, 147. 
ταύτῃ, ἣ, 45 Ἰοςαὶ δάνειθϑ, νυ. 22, 71. 
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ΝΌΜΒΕΕ. 

Πυκΐὶ ἴον ἐπιρἢδβι5, Υ. 17} νἱ]. 255. 

Ὀυαὶ ευδ]εοῖ ψν ἢ Ρἴυταιὶ νεῖν, ἰν. 134; 

ν. 17. 
Ὀυδὶ δάϊεοῖῖνε ν ἢ Ρ᾽αγαὶ πουη, ἷ. ' ἐς. 

ἦν. 279; ΥἹ!. 135: Λ 

ΘΈΝΡΕΒ. 

τῷ ας ἰεπιϊπίης ἀυαὶ, νἱ. 347. 

Ἀ ἀ]οούϊνθ8. 

ἄλλος, νἱϊ. 122. 

αὐτόματοΞ.Υ͂. 9- 

δεινός, ν. 208 ; ὙΠ]. 207. 

μέσος, ἵν. 172} Υ. 54: 

πολλοῦ ἄξλιοϑ, 'ϊ. 1325. 

τῇ ὑστεραίᾳ, εἴο., ὙΠ πουῃ Ομ τεἀ, 

1, 227: 

Ῥτγοροβι 108. 

ἀνά, ἀϊοιείθυεῖνο, ἵν. 178. 

- (πὰ οοιπροβιτίοῃ, ἷ. 7; Υ. 322. 

ἀνὰ κράτο, ἴὶ. 5. 

ἀπό, ἴῃ ςοπιροϑίξίοη, νἱϊ. 272; ὙΠ. 

145. 221. 

διά, ἵπ ςοπιροβίτἴοῃ, ἷν. 300 ; Υ͂. 10, 

Ιοο ; Υἱ. 271; νἱἱ. 88, 184. 

.- ἢ ρεπ. σεέγϑη5 800., Υἱ!. 277} 

γἱϊ!. 478. 

εἰς, Μ ἢ πυπιεγαΐβ, Υἱϊ, 140. 

ἐκ, οὗ {ἰπτ6ὸ ογ σοῃβεαθξῃοε, ῖ. 85,170} 

Υἱϊ, 146, 498. 
--- «ρτερηδητ᾽ υ56 οἵ, ἱ, 88, 

ἐκ παίδων, ἵν. 201. 

ἐν, οὗ {{π|6, νἱ. 15, 72, 174: 

ἐπί, ψιτἢ ρεη. “ὁπ ἃ ὕῦαςς οὐ ἱ. 71. 

- «τῇ ἀδῖνε :-- 

-- ρύτροβα, ἷ. 276 ; Υἱ. 15; Υἱ!. 122, 

202. 
- εὐπάπίοη, ἱν. 350 ; Υἱ» 201. 

-- ἢ δος. :- 

--- οχίεηξ, Υἱὶ. 120. 

--- οδήεοι οὐ αἷπι, ἷν. 200 ; νἱ, 16; 

γ]ϊ. 153, 227; ΥἹ ἱ. 4223. 

«-- τη ςοπιηροβίτοῃ, ἷν. 232. 

κατά, »ἱτῃ σ6π.» Υἱϊ. 230. 

- αἰ οο, (ἀϊδιθυτνα (οτοθὺ, ἷν. 

231} Υἱϊϊ. τοο. 

κατὰ κράτος, ἰϊ. 53; Υἱ]. 518. 

ΘΟΚΑΜΜΑΤΊΟΑΣΙ͂, ΚΕΟΙΘΤΕΚ. 

μετά, “ἰτῃ Ὧοο. νεγδε5 δ Ὲ8., ᾿Ὑ 

νἱ. 229. 
παρά, «ἰτι ἀαΐ,, ἷν. 286. 

-- «τ δος. :- 

-ς «Βεεϊάε,᾽ ἷ. 222; πιοΐξίοῃ ἴο, ἵν. 

518 57 αἱοησ, Υἱΐ. 82. 

-- ςοπιρατίβοῃ, νὴ}. 405. 

-- «ρουΐγατΥ ἴο, 11]. 75; ἵν. "6; νἱῖ. 

290. 
«ο- [πὰ οὐπιροκίτίοπ, νἱῖ. 20Ο, 207; Υἱ, 

τοϑ. 
᾿. 

περί, αἰτα ἀςς.» οὗ Βεμανίουτ " το, νἱϊ. 

ΓΤ 
οἱ περί, ν» ἘΠ δος,» νἱϊ. 200. 

πρός, “ἴῃ ρεῃ., . 56. 
Ν “Ἦ “τ 

πρὸς θεῶν, ν1ῖ!. 72. 

-ἰ ΜῈ ἄλε, νεγϑις ἃςο.» Υἢΐ. 389. 

σύν, ἵν. 128. 

ὑπό, π᾿ σοπΊΡ.» ἵν. 219. 

ψοΡΡ5. 

Οσοπιρουπά νοτὺβ. ἰπ τέω, {. 22; ἴδ 

«ὀω, ᾿ἰϊ. 187. 
Τταηοιεῖνε ἀπά Ππ γαηβι εἶν 6 ὑπο 

ἔχω, ἷν. 2; Υἱϊ. 147. - 

ἵστημι, '. 208 ; ἴϊ. 99; Υ. 559. 

πράττω, ἵν. 10 ; ΥἹὶ. 80. 

Ῥᾳεθῖνα βυρριϊοὰ ὈΥ ΟἵΠοΥ νετῦϑ :--- 

αἱρέω, ἁλίσκομαι, Υἱϊ, 5, 271: 

ἀποκτείνω, ἀποθνήσκω, Υἱῖ. 225: 

νὴ. 284. 
διαβιβάζω, διαβαίνω, Υἱῖϊϊ. 111- 

ἐκβάλλω, ἐκπίπτω, νἱ. 57} Υ}1, 1.29 

πάσχω, ποιέω, νὴ. 1908. ἡ 

τίθημι, μεῖμαι (αῃμὰ ςοπιρουμάϑ), ἢ 

207; Υἱΐ. 221; Υἱ, 59. 

Ῥεουθ Αγ πιεδηϊη 5 τ 

ἀναγιγνώσκω, ἱ. 237) γνἱ 267}. 

ἀποβλέπω, νἱϊϊ. 145- 

διαβάλλω, ἱ. 12- 

διαφέρομαι, νἱϊ!. 97. 
δοκέω, τιϊ. 75. 
ἐπιτίθεμαι, υἱῖ. 20. 

καίω, νἱϊϊ!. 274: 

κάμνω, νὶ. 208. 
παρρεγγυάω, νἱϊ. 156. 

προπίνω, Υἱ!, 218, 

συσκευάζομαι, υἱϊῖ. τγ6. 

ὑπάρχω, νἱ. 172- 



ΓΊΙΓΆ565 : --- ἔχειν αἰτίαν, νἱϊ. 5268 ; 
ἔχειν πράγματα, νὶ. 131; δίκην 
δοῦναι, νἱ. 252 ; δίκην ἐπιθεῖναι, 
ἷ. 134; δίκην ἔχειν, ν᾽ ϊϊ, 208, 

θεῖν δρόμῳ, ἰϊ. 54; νἱϊ. 2ο6. . 
θέσθαι ὅπλα, ἱ. 242; ν. 54; νἱ, 
ΠῚ 17.2.5. ὙΠ]. ΒΒ. 

ποιεῖν λόχον, νἱ. 36. 
προβαλέσθαι τὰ ὅπλα, Ἷ. 82. 

Οομδίγυοί:οη οἵ ἀκούω, ν»11ΠῚ ρεη., 1, 
ΦῸ τς ΤΆ} νἱ. ΤΟΊ, 

χράομαι, νυἱ1ἢ ἀαΐ., νὶ. 228, 
Ῥξεηρυ β Ὀοίνν66ῃ :---- 

ἄγνυμι, ἄγω (ἴῃ οοτίαϊῃ ἴε11565), ἷν, 

»ν 50. πν Ω 

αιρώω, αἰρέω, 1. 203. 

αἰτέω, αἰτιάομαι. ἦν. 21, 272. 
αἰτέω, ἐρωτάω, Ἰἰϊ. 42. 
ἀποδιδράσκω, ἀποφεύγω, ἵν ΤῊ, 
δοκέω, φαίνομαι, ν]. 226. 
εἰμί, γίγνομαι, ἵν. 125 ; νἱϊ!. 16. 
εἶπον, εἱπόμην, 1ὶ, 158. 
εἴργω, ἐργάζομαι, νἹ], 77. 
ἐπίσταμαι, ἐφίστημι, ἵν. 69, 148. 
ἕστᾶσαν, ἔστησαν, ἰ. 196. 
ἧκα, ἧκον, ν. 150. 
ἥκω, ἔρχομαι, ὙΠ οἹ. 
ἠρόμην, ἠρούμην, 1. 814; ἱἷν. 24; 

νὴ. 136. 
ἥσθην, ἠσθόμην, ἰὶ. 91 ; νἱὶ, 12. 
ἤχθην, ἠχθόμην, γὴ. 1.38 
λέγω, λήγω, ἷν, 21. 
οἶδα, γιγνώσκω, νΟ 100 ; Υἱ. 104. 
ὁρμάω, ὁρμέω, ἱ. ΠΟΥ ἵν. 204. 
ῴκουν, φχόμην, ἱ. τόρ; ν. 234. 

ΨΟΙΟΕ. 

ἀςῖῖνε δηὰ Μ|ιάάϊε (ἀϊῇεγεηςςε οἵ) :--- 
αἱρέω, ἵν. 64; νἱΐ, 251, 271. 
ἀμύνω, ἰἰϊ. 55. 
ἀποδίδωμι, νἱϊϊ. 99. 
λαμβάνω, γν. ού5. 
πορεύω, ἰἰϊ. 141. 
συμβουλεύω, ἵν. 14; νἢ]. 400. 
τιμωρέω, ἘΞ ΤῸ - ὙΠ. 2οὔύ. 
φοβέω, ν. 145. 
φυλάττω, ἰ. 2732; ἰ1|..01. 

Ῥεγί, ραββίνε ἱπ πη 8 5656, Υ, 122: 
ΥἹ. 20, 40 ; νἱῖ, 88. 

Ι 
᾿ 
Ϊ 

ΟΚΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, ΚΕΟΊΙΘΤΕΚ, 235 

ΜοοΡ, 

Τηἀἰοσαίίνε (ογ Ορίᾳίϊνα ἱπ τοροτγίοα 
βραδεῖ, 1ἱ. ὅ, 125; νἱϊ!,.22. 

δ) αποῖΐνα δου σοπιρουηά5 οἵ ἄν, 1], 
ΟἿ χῦνν 2412.}" νἱ!,: 28, ,3:ῶ : 11. 
248, 418. 

Ορίαιϊνα ἴῃ ταροτίοἀ βφρϑθοῇ, νἱ, 8 ; 
νἱ Δ, 204, 46:1. 

- --  ρᾳβξ βυδ)]υποῖίνο, ἵν. 12; νἱ. 1οϑ, 
-- ἀε!Ὀδγαῖνα, ν1}}}. 222, 370, 525. 
--- ἴῃ ἱπάεπηϊΐε. οὔ ὑποοΙίαϊη βίαίας 

Τηδηξ, Ὑ1. 181: Δι 02," 238. 
-- ἰηἀϊτεοῖ πυρϑίίοη, ἱν, 282; νυ]. 

214,342. 
-- κἰατεπιεηξ, ν]]Π]}. 344. 
- ἴον [αΐ, ᾿ηάϊσαινο, νη]. 402, 
Ευτ. Ορί, ἴῃ τεροτγί θα βροϑοοῇ, ἵν. 280. 
ΕΌΓΠῚ5 ἴῃ τοίην, -ῴην, ἰϊΐϊ. 132; νἱ, 

281. 
ΙηδΠηϊεῖνα νἸ ἢ ἁτειοὶς, 1, 94. ; 1], 106 ; 

ἵν. 07; ψΙ 3ΟΥΣ ὙΠ Ὑ 55: 
- ἢ ἄν, ἱ. 117. 
- οἵ ρύγροβθ, ν. 158; νἱϊ. 90, 119 

208 2 111. 227. 
Ῥατγεϊοῖρι ας νυ αἰσχύνομαι, ἱ, 215; ἷν. 

58: 
λανϑάνω, νυἱϊϊ, 251. 
τυγχάνω, ἱν. 5, 330. 
οἶδα, εἰο., 1.119 ; ̓ Ϊ, τοϑ ; νἱΐ, 269 ; 

11: 9 7}. 
--- κε οοπ]υποῖϊίοη δηἀ γνεῖρ, ἱ. 261; 

ΨΠΠ, 81. 
-- [πηροτίθοί, ὙΠ: 28, ΤΟΙ ΕΌΠΙΤΟ, 

Ψ|1. τ: γι11- 7, 79. 26ο. 
ἐξόν, ἵν. 55; ἐχόμενος, Ι,24 ἔχων, 

ἷν. 2Ζόο; φερόμενοϑ, ν, 273. 
ψεγθαὶ λἀϊεοεῖνε, ἱν' ΤᾺ 2 υ..228 ; νἱ 

1865, 

ΤΈΝΞΕ. 

Ῥγεβεπε Πἰβίογίοδι, 2, 1; 1ἴΪ, γ0; ν. 
296. 

-- παξα] δε, ἱ, 18}; νἱ, 214. 
-- ντἢ πάλαι, ν. 310. 
[πηρετίεοξ, βΈμεγαὶ ἔογοθ, 11]. 28; ἵν, 

ἘΣ δ Σ᾿ 280.) ὙΠ ἘΣ 
ΨΗΙ, 210, 272, 545. 

--- νεγϑιι5 Αοτίϑέ, Υἱῖ, 212, 274, 212. 
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Αοτῖϑὶ τεπάδοά ὃγ ρἰυρετίεοξ, ;, 254; 

ἢ, ατ8: ν. 40. 

Ῥαυϊο-ροβῖ Ευΐυτα, ἢ. 77. 

Τεηξεβ οἵ λέγω -- “Ξρεδὶς, δῃὰ "ρδίμετγ, 

ν. 6. 
Αὐυρπιεηῖ ἰπ ἐκαθεζόμην, εἴς.» ἱν. όο ; 

γΟ141; Υ|1}. 223. 

σομλυπούϊοηϑβ. 

Οοπιδίηςά τῖτἢ ἄν, κεε διιδ)μηοίῖυε. 

εἰ, ἐάν ([ογπι5 οὗ φοπάϊιϊοηδὶ Ξϑηΐεηο εν), 

1ν.118 ; νἱϊϊ!. 52, 148,155, 409. 

ἐπεί, ν. 173; ἐπειδή, νἱ. 367; νἱϊ!. 

τ6. 
ἔστε, ἵν. 221. 
ἕως, ΜἸῊ ργεβ. ἀπά δοσ,, Υἱ. 321; ΥἹ, 

208. 
ἵνα, νἱ!!. 184. 
ὁπότε, νἱτῃ ορῖ.» Υ. 219. 

ὅπως, ἵν. 54. 
πρίν, νὐτῃ ορῖ., νἱϊϊ. 484. 

--- ἴῃ βεπΐεπος ΜΠ πρόσθεν, ἰν. 121. 

ὡς, ἢ (αϊ. ρατῖ., 11. 70; ν. 2; ν}}}, 

115. 
--- νἰτἢ συρετδενε, ν. 188 ; νἱἷ. 261:. 

.- ψιτἢ πυπιεταῖς, ἵν. 293; ΥἹϊ. 534. 

“ἘΞ ΞΞ- ὰς ἐξ’ ὙΠΙ. 15. 
ὥσπερ, ν. 20. 
ὥστε, «εἴτα ἰηάϊς.. ν. 93; νἱ. 47} ΜΠῈ 

ἰπῆη., Υἱ11. 522- 

Ἀ ἄνογΌ5. 

ἀεί, ἵν. 127; ν. 287. 
αὐτοῦ, νὶϊ. 174- 
ἐγγύς. «οπυρατίβοῃ οἵ, υἱϊ]. 521. 

ἤδη, νἱϊ!. 255, 497. 
οὐδαμῆ. πολλαχῇ, εἴο.. νἱΠ, 186. 

πλησίον, ἰ. τος; ΥἱΪ!. 524. 

ΤΠ 1ϑτϊη συ ϊβῃ Ὀεΐνγε ἢ :-τ 

ὅμως, ὁμοίως, ἵν. 37. 

ποι, που, νἱὶ. 85. 

Δάνειδς ἰπ “θεν, νἱ. 229; ἴῃ -ἔ, νἱ. 

394, 354: 

ΟΧΕΟΞΚῸ : ΡΕΙΝΤΕ. ΑΤ ΤῊΗΕΒ ΟΓΑΆΒΕΝΌΟΝ ΡΕΕ55 

ΒΥ ΗΠΟΚΑΓΟΕ ΒΑΕΤ, Μ.Ά., ῬΕΙΝΤΕΞ ΤΟ ΤΗΒΕ ὈΝδΝΙΝΕΈΒΙΤΥ 

ΘΟΚΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, ΚΕΟΊΙΘΤΕΚ. 

Ῥατύϊο!θ5. 

ἀλλά, {ἰϊ. 131; γ. 217; Υἱ. 258, 270; 
Υἱ;. 200. 

ἀλλὰ μήν, νἱ. 258, 3217. 
ἀλλὰ . -. μέν, νἱϊϊ. 367. 

ἄν, «ιἰτῃ τεϊατῖνε ργου., ἱ. 175. 

- ψ τ ραβὶ ἱπάϊο, μὰ ἔοτπιβ οἱ φοπ- 
ἀϊτϊοπαὶ βεηίεποε, 

εὐτο ορΐ αἴιϊνα.: ἶν. 119. 

-- «ἢ ἱπῆη., ἱν. 123; Υἱϊ. 141. 

ἀτάρ, ν. 199. 

γε, νἱ. 246; νἱϊί. 372, 387. 
δή, {ϊ. 210; ἱν, 8, 263, 355) υἱΐ, 

220; ὙΠ. 419. 
ἢ μήν, τ]. 6ο. 
καί, Ξεῃξεβ5 οἵ, ἢ. 21; {|,. 32; ἰν. 84) 

νἱϊ. 205 ; 1. 220. 

.- προ ὙΦ 2 ῪΡ ΤΟ 

καὶ θάρ, νἱ. 285 ; νἷϊ. 125. 

καί... «δέ, ἵν. ΖΕ Ὁ 

καὶ δή, ᾿ἰΐ, 180; νἱ. 241. 

καὶ μήν, ἱ. 300. 
καὶ πῶς, ν. 216. 

μέν. -- δέ, ἵν. 45; Υἱϊ, 161, 190; 

Υἱ. 294- 
μὲν δή, ἱν. ὃ. 
μὲν οὖν, ἱἴϊ. 83; ἰἰϊ. 129; Υἱ. 144 

γἱϊ!. 346. 
μέντοι, Υ. 207; Υἱὶ. 19, 271; ΥἹΣ], 

427. 
οὖν, ἰ. 6. 
τε... καί, νἱϊϊ!. 358. 

ΝΝοραύϊνθεβ. 

μή, αἴϊεγ νετθβ οἵ ᾿ἰπάεπῃρ, εἴς.» ν. 

242; ν..310. 

--- «τι ρατεοὶρίε, ν. 123. 

μή νεγϑις οὗ, ν. 202; Υἱ, ΟἹ, 240; 

Υἱ]. 121: 
οὐδέ, νὶ. 265 ; νἱΐ. 145. 
οὐ μήν, νἱϊ!. 420. 
οὐκ-ἐθέλω, ὶ. 127. 

οὔ-φημι, ἵν. 278; νἱῖ, τ41. 

Μυμριοὰ περατίνες, ἵ. 141; ἴἰ. .59. 



ΓΟ ΓἸΝΥ. π΄ 

ΤΑΙΕΘΟΕΤΗΕ ΚΟΜΑΝ ΒΕΡΌΒΕΙΟ, Ραγὶ Π1. Δααρίεά 
ἔγοτῃι [ἰνν. 

δ Ι 
ἱ 



ΠΟΥΤῈ 05 ΤῊΝ 
ΤΕΝ ΤΕ ΟύΒΑΙ 

Ἐπσίῆ Πίος 
ὁπ “Ὁ “Ἰῦ τῆ τόρ 

Τὰς Μαγοῖ το Βαδγίσπ, απ, τὴξ σωδοεχιεπς πείσας 
οΥ ὕλε Τεπ ΤΗοι ατιᾶ, ἀ]ιδ σἤμειντι. Ἔἤιμμ5 τανταστασταννάρβανες"- 

ἃ σολολὶϑ5 

Ἢ Ῥλαῖς Ἐς σ΄. 
ἣ ἡ 

Τισηῖς ΚΣ 
᾿κωὰ 

; 

“Ἰοηπσίμιᾶε Εασε ὅδ6. ἴρονπ Θνθοτωνίολ 



; Βοος ῥιεὀἰϊοἠμοα αμγίηρ {16 ἱτυοίυο τη0γ1}|5 ὁηαΐηο Μάγοι 1, 

1910, ΟΥ̓́τῊ ἐδα ῥ)7γέ55, ΟΥ̓ 171 ῤγεῤαγαί!οη, αγ6 πηαογί σα, 

ΙΑΤῚΝ 
β ὈΙΟΤΙΟΝΑΕΙΕΒ 
ΠΕΕΝΜΕΝΤΑΝΥ ΓΑΤῚΝ ὈΙΓΟΤΙΟΝΑΕΚΥ. Βγυ (Ὁ, Τ. 

ΓΕ 5. 75. 6α. 

ΠΌΠΘΟΙ ΤΑΤΙΝ ΡΒΙΓΤΙΟΝΔΕΥΎΥ. Βγ (Ὁ. Τ. [,ΕΡ 15. 
125. 6α. 

ΓΔΕΘΕΕΚΊΑΤΙΝ ὈΙΟΤΙΟΝΑΚΎ. Ἐοιμπάρα οἡ Απάγεοννθ᾽ 5 
εὐἀϊέϊοπ οὗ Ετδιαπα 5 [δἰη ΠΙοϊίοπαγν. ΕΒ ανὶβαά, εη]αγραά, ἀπά ἰπ βγεῖ 
Ῥαγί γευυσι θη, Ὀγ Ὁ. Τ᾿ ΓΓΕΈνν15 δαπμὰ Ὁ. ΘΗΟΕΤ. 255. 

ΘΕΑΜΜΑΒΒ, ΒΕΑΌΕΒΒ, ΕΤΟ. 
ΓΤ ΒΑΙΓΕΝ ἘΤΕΗ ΜΕΝΤΆΑΞΒΥ 

ΘΕ ΕΙΕΒ 

ΚΟΡΙΜΕΝΤΑ ΓΑΤΙΝΑ. ΝΕΓΥ εἰεπηθηΐαγυ δοοίάθηςσε δηά 
ΕΧΕΓΟΙΒΕ5 [ῸΥ ὈΕρΊ ΠΠΕῖθ. 25. 

ΕΓΕΜΕΝΤΑΒῪ ΓΙΑΤῚΝ ΘΟΑΕΚΑΜΜΑΒΝ. Νεν Ἑαϊοη, 
τανε ἀπά βη]αγρεά (2380 ἐποιιβαπά). 25. 6α. 

ΒΙΠΘΙ ΓΑΤΙΝ ἘΧΕΕΟΙΘΕ ΒΟΟΚ. ΕἸρμί Ἑαϊείοη. 
25. 6α. 

ΞΕΟΟΝῸ ΓΑΤῚΝ ἘΧΕΈΟΓΙΘΕ ΒΟΟΚ. νὰ πἰηῖβ ἴογ 
ςοπεϊπθοι Ρτοσα. ὡὩπᾶ Εά. 35. 64, Κευ, ἴο Ῥοΐίῃ Εχεογοῖϊθε Βοοῖϑβ, 
55. πεῖ. (ἈΑρρ!]ϊ!οδίϊοηβ ἴου 411 ΚΚ}αὺνδβ ἰο θε τηδάς ἀϊγεςΐ ἰο ἐς “ϑ'δογείανν, 
ΑἸαγογαίονι γό55, Οχζογά. 

ΠΟ ΆΑΡΙΕΝ ΒΘ ΚΕΔΌΝΕΘ 

ἍΝ ΈΠ ποίεϑ, π18Ρ05, νοσαθι]ατ6β, απ Ἔχεσοῖβαβ 18. 6α. βδοῇ. 

ΠΕ νΕΘ ΕΝΟΝ Γ(ΟΟΚΝΝΕΙ 5 ΝΕΡΟΘ. 

ΤΑΙ ΟΕ ΕΑΚΠΙΥῪ ΚΟΜΕ. ΔΑἀαρίεά ΠΌΠπ [ἰἰνν. 

ΤΆΓΕΘ ΟΕ ΤῊΗΕ ΕΟΜΑΝ ΒΕΡΌΒΙΟ, Ρατὶ 1. Δαάδρίεα 
ἔγοτι Γιῖνν. 

ΤΑΙΡΕΒ ΟΕ ΤΗΕ ΚΒΟΜΑΝ ΒΕΡΌΒΕΙΟ, Ραγ ἢ. Αἀαρίεά 
ἔγοπι [ἶἰνν. 

Ι 



ΟΤΉΗΞΕΕ ΤΙΑΤῚΝ ἈΕΑΘΌΕΆΒΘ, ΕΤῸ. 

ΓΑΕΘΑΒΊῚΝ ΒΕΙΤΑΙΝ. ϑϑεϊεοξίοπϑ ἔγοπι {πὸ (δ]Π[ς Κατ. 
ΔΊ Βἰβίογιςδὶ ᾿ἱπίγοάποίοη, ποΐεβ, νοσαθυ]αγῖθβ, απ δχογοΐβεβ. ΒΗ 

᾿ 

ὟΝ. ἢ. ΠοΕ. ΠΙυκέγαϊε. 15. 

5ΞΟΕΝΕΘ ΕΚΟΜ ΤΗΕ ΠΙΕῈ ΟΕ ΗΑΝΝΙΒΑΙ,. ϑεϊεοιϊίοηβ. 
ἴγοτη Γῖνυ. ΜΙ Πἰβίογίςδὶ ἱπέγοἀαοέΐοη, ποΐεβ, πδρβ, νοσδθυϊαγίεβ, 
Δη ἃ Ἔχϑγοῖσεβ. Βυ ΥὟΥ. Ὁ. ἴοΕ. 15. 6ά. ἶ 

ΤΑΙΙΕΘ ΟΕ ΤΗΕ ΟΙΨΝΙΙ, ΑΕΒ. Ετοπὶ ἐπε {πἰγὰ Βοοκ οὗ᾽ 
Οδεβαγβ (ἵν αγσ. ΜΈ Πἰβέογίςδὶ ἱπέγοάυςξίομ, ποΐεϑ, πηδρ5, νοσδθιι- 
ΙΑῦῖε5, δηα Ἄχεγοῖδεβ. Βυ ὟΝ. Ὁ. ἴοΕ. 15. 6. 

ΕΧΤΒΕΚΑΓΟΤΘ ΕΕΚΟΜ ΟἸΓΕΚΟ. ΨΝΈῈΠ ποίεβ. ΒΚ Ηξνευ 
ὝΝΆΓΕΟΕΡ. Ὑμιγά Ἑαϊξοπ, τενιβεά. Τῆγες ραγίβ, 45. 6ά., οὐ εδοἢ 
Ρασγέ 1:5. 6ά. 

ΡαγΕ 1: Απεςάοξεβ ἔγοτη ασέεκ δπὰ Εοιηδη Ηἰξέογυ. 
ῬαγΕ ΙΙ : ΟἸηεηβ δηᾶ Ὀγεδπι ; Βεδυΐεβ οὗ Νΐυγεα, 

Ῥαγί 1Π|: Ἐοπιεῖβ Επ]ε οὗ μεσ Ῥγονίποαβ. 

ΕΧΤΕΆΑΓΤΘ ΕᾺΟΜ ΠΙΝΥ. ΜΜΈΠ ποίεβ δπὰ τηὰρ5. ΒΥ 
Η. ΓΕΕ- ΝΔΕΝΕΚ. Εδοῇ ρατγέ, 15. δά. 

ΡατΕ]: Τῆς Οδυάϊπε Ὀἰβαϑίεσ. Νὲεν Εἀϊοηῃ, γενεά. 

Ῥατί Π|: Ηδηηῖθ4}}5 Οαπηραῖρη ἰπ [ἰα]ν. 

Ρατὲ ΠΠ (Βγυ Η. ΓΕΕ- ΑΚ ΝΕΕ δπᾶ Τ᾿ ἿΝ, Θουπ) : Τῆς Μαοεάοπίδη 
ννασ. Νὲεν Εάιπίοη. 

ΕἸΚΘΤΊΓΑΤΙΝ ἈΕΑΡΌΕΒ. ΒΥυ7.]. Νυννβ. 3ϑιὰ Εα, 25. 

ΒΕΏΌΘΕΝΌΑ ΜΙΝΟΚΝΑ. [μδἴπη δπά αγεεῖκ ραββϑαρὲβ ἴῸὺυ 
ὈΠ5ΘΘη ἐγαηϑίδίίϊοη. ΕῸΓ ἰονεσ ἔοττηβι Βυ Ὁ. 53. Ϊεξξεᾶαμ. ϑίχιῃ 
Ἑαϊομ, γενβεά δηα επἰαγρεαά, 15. 6ά. 

ΑΝΟΙΙΓΕ ΚΕΌΌΕΝΘΌΑ. [μδεπ πα ατεεκ ραϑϑαρὲβ (ῸΓ 
ἘΠ5ΕΘΠ ΓΔ 5] αίῖοη. ΕῸΓ τη α]6 δηα ΠΡΡΕΓ ἴογηβ. ΒΥ Ὁ. 5. Ϊεεαν. 
ΕἸΠ Ἑάϊέοη. 25. 64. ϑεςοπά ὅϑεγίεβ, Νεὲνν Ἑάϊέίοη (Ἰϑέῃ ἐμπουβαπά), 
35. ΤΗηϊγὰ Θεγῖεβ, 35. ϑεραγαίεϊν, 1 αὐΐε Ῥαβϑαροβ (ΕἸτϑὲ δπα ϑεοοπά 
ΘΕΓΙ65), 25. 6ά. 

ΜΟΡΌΕΙΘ ΑΝῸ ΕΧΕΒΟΙΘΕΘΊῚΝ ΝΘΕΕΝ ΤΕΑΑΝΘΟ- 
ΓΑΤΙΟΝ (ΑΤΙῚΝ ΑΝῸ ΘΕΚΕΕΚ). ΒΥ Η. Ε΄ ΕῸΧΣ δπὰ 1]. Μ. ΒΚομσευ. 
ὙΠ νεγβίομβ οἵ ἐπε εαῦὶν Ραββϑαρεβ. ΕΒ ενβεα ΕἙαϊίομ. 55. 6, Κευ, 
ὙΠ τεΐεγεποαϑ ἴοσ ἰδία Ραββαρεβ, 6ά. πεί. 

ΚΕΒΡΟΝΘΙΟΝΘ ΡΑΡΕΆΒΘ,19ο1-Ὸ, ΔΈ δηβυνευβ ἴο τηδίΠ6- 
τηδίϊοα] φιεβίίοηβ. Βυ Ὁ. Α. ΜΆΈΟΟΝ δηά Εἰ ἃ. ΒΕΑΆΒΑΝΤ. 245. δα. πεί. 

2 



ΟΙΔΕΒΕΝΌΟΝ ΡΆΒ55 ΒΟΗΟΟΙ, ΒΟΟΚΒ 

ΟΟΜΡΟΘΒΘΙΠῚΟΝ 

ΡΒΆΟΒΕ 

ΡΕΙΜΕΒΝ ΟΕ ΓΑΤῚΝ ΡΕΟΘΕῈ ΟΟΜΡΟΘΙΤΙΟΝ. ΒΥ 
]. Ὑ. ΘΑΕΚΘΕΝΤ. 25. δὰ, 

ΝΥ ΡΑΘΘΑΟΕΒ ΕῸΝΞ ΤΕΑΛΑΝΘΙΑΤΙΟΝ ἹἵΝΤῸ 
ΓΤΙΑΤΙΝ. Βνυ]. Υ. ΘΆΈΟΕΝντ. ΕἸρδί Ἑαϊεοη. 25. δὰ. ΚΕΥ, 55. ποῖ. 

ΓΑΤΙΝ ΡΆΟΘΕ Γ(ΟΜΡΟΘΒΘΊΙΤΙΟΝ, ΜΠ ποίεβ, νοσᾶρυ- 
Ιαῦν, δια δρρεπάϊχ συ ἱπἰγοάιοίοη ἕο σοπίϊπιιοιιβ ρῦοσα. ΒΥ α.6. 
Ελμϑαυ. «δἰ Εά. 

ΝΟ]. 1: ϑυνηΐαχ δηὰ Εχεγοῖθεβ. 45. 64. ϑεραγαίεϊν : Ῥαγ 1 (7 υη1οῦ 
ατδα6), 15. 6ά. ; Ῥατί 11 (ϑεπῖοῦ αγδαε), 15. 64. ; Ῥατί 11] (ϑυπίαχ 
Δα ΑΡΡεπαϊχ), 25. 64. Κευ, 55. πεί. 

Νο]. 11: Ῥαββϑαρεβ ἴογ ΤΥδηβ]δίίοη. 45. 6ά. 

ΝΕΆΘΕ 
ΠΡ ΗΙΝΤΘ, ΑΝῸ ΕἘΧΕΒΟΙΘΕΘ ΟΝ. ΤΆΑΤΙΝ 

ΕΓΕΘΙΔΟΒ,., ΜῈ νοσαρυ!αγν. Βυ Η. ΓΕ - ΑΕΝΕΚ. 35. 64. Κεν, 
45. 6ἀα. πεί. 

ΒΠΕΜΟΝΘΤΕΒΑΤΙΟΝΘῚῚΝ ΓΙΑΤΙῚΝ ΕΓ ΚΕΟΙΑΓΟ ΝΕΆΒΘΕ. 
ἘΠ ΟΘε, νΕΥΒΙΟη5, Δηα ποίεβ. ΕῸΓ ἰθδομεῖβ. Βυ ὟῊ. Η. Ὁ. Κουϑε. 
45. 6α. 

ΑΝΝΟΤΑΊΤΕΙ) ΤΕΧΊΘ 

ΟΛΔΕΘΑΚΒ : 6δ|1ιὋῈῸ ναι, 1-ΝΠ1. ΒΥ ὅτ. 6ξοβαξ ΘΤΟΟΚ. 
Δο]. 1 : [πἰγοάποίξίοῃ, 55. ΝΟ]. 11 : Τεχί δῃμα Νοίεϑ, 65. 

6 4}1ς δ αγ. ΒΥ Ὁ. Ε. Μοβεξιυ. ΜΠ 8ρ5. ὡπά Βα, 
[-11, 25., Π1-Υ 25. 6ά.; ΨΊ-ΝΠΙ, 35. 64. 

Γίν!] Νναγ. Βγυ Ὁ, Ε. ΜΟΒεεξιυυ. Νεν Ἑάϊοη. 35. 64. 

ΓσΑΤΟΌΠ1 09 : ϑεϊεοίίοηβ. (Τεχί οηἱυγ.) ΒΥ ΕΟΒΙΝΒΟΝ Ε1115. 
35. 6ά. 

ϑ 



ΓΑΤΙΝ 

ΟἸΙΓΕΒΟ : θὲ Αἰηϊοϊξία. ΒΥ ὅτ. ΑΈΟΕΘΕ ΘΤΟΟΚ. 35. 

ε ϑεηεοίυία. ΒΥ 1,. ΗΧΣΧΙΕΥ. 25. 

πη Οδε]ηδη. ΒΥ Ε. Α. ὕροοττ. 3γά Εα,, γεν. 25. 6α. 

Ι͂π Ο. Οβδεο απ) Ὠινιπαίίο απὰ [πη Ψεγγε 1. ΒΥ]. ΚΕ. 
Κινο. 15. δά. 

Ρτο ΟΙπεπῖῖο. Βυ ΝὟ. άμβαυ, τε-εαὐϊίεξά ὃν ἃ. ἃ. 
ΕΑμβαυ. ϑϑεοοπά Εάδϊοη. 35. δά. 

Ργο Μάδγζςεῖο, ΡῬῦο Γίραγίο, Ργο ερε Βεϊοίΐασο. ΒΥ 
ΝΥ. Υ. ΕΑύββεττ. ϑεςοπά Εἀϊοη. 25. 6ά. 

Ῥγο Μίοηθ. Βγυ Α. Β. Ῥουντον. ϑεοοπά ΕἘά. 425. δά. 

ῬΗΠΙΡρΡΙς Ογαδίοηβ, 1, 11, ΠΝ, ΝῚ]. ΒΥ]. ΒΕ. Κινο. 
Νενν Εαϊίοπμ, τενιβεά ὃν ΔΑ. Ο.β σε κ. 5455. 6ά. 

Ῥτγο Κοβεῖίο. ΒΒ. 571. 6ΈΟΕΘΕ 5ΤΟΟΚ. 435. 66. 

Θεῖεςὶ Ογδεοηβ, νΖ. [ἢ Ψέγγεπι Αςέῖο Ργίπηα, με [πηρεσῖο 
απ. Ῥομρεὶ, Ρσο Ασοῃϊα, ῬῃΙΠΡρῖςα ΙΧ. Βυ]. ΚΕ. Κινα. ϑεοοπά 
Ἑαϊεοη (τοί ἐποιβαπμα). 25. 6α. 

Θεϊθοίεα [1 εἰίεσβ. Βγυ (Ὁ. Ε. ΡΕΙΘΗΑΕΡ δηά Ε. ΕΒ. Βεεξ- 
ΝΑΕΡ. ϑϑεοοπά Εαἀϊίίοη. 35. 

Θεϊεοίεα [ιεἰίεγβ. (Τεχέ οἤἹγ.) ΒΥ ΑἸΒΕΕΤ ΝΑΥΞΟΝ. 
Θεςοπά Εἰ οη. 45. 

ΓσΟΚΝΕΙΙΘ ΝΕΡΟΘ. ΒΥυ Οδοακ Ββοννινα. Τηϊγά 
Εαϊείοπ, τενβεά ὃν ὟΝ. ΕΚ. ΙΝΘΕ, 35. 

ΕΒΑΘΜΌΟΘ : ϑεϊεοίίοηβ. Βυ Ρ. 5. Α"1ῈΝ. Π|Ιυίγαίϊεα, 
ΜΈ νοσαθυϊαγγ. 35. 6ά. ἀπά (1πάϊᾳ4 Ῥαδρετγ) 45. 6α. ᾿ 

ΗΟΒΑΓΕ. ΒΥῈΕ. Ὁ. ΝΊΟΚΗΑΜ. 

Θεϊεοίεα Οάδθ. ϑεοοπά Εάδϊίοη. 25. 

Οάεβ, σδπεη ϑδεουίαγε, ἀπά Ἐροάεβ. ΤηΪϊγά ([δγρε) 
ἙΕἀϊείομ (1896), 125. ϑεοοπά (Θ΄. Ποο 1) Εάἀϊξῖοπ (1904), 65. ὅ8ερα- 
ταίεϊν, Οὐώ5, 1, 25. 

Θδίγεβ, ΕΡΊβέεβ, αηά θὲ Ατίε Ροείϊοα. 65. 

ΤΌΝΕΝΑΙ.: Τπίϊτίεεη ϑδείγεβ (1, ΠῚ Ὶ ΝΤ, ΤΙ, Χ-Χν]). 
ΒΥ Ὁ. Η. ΡῬεαξϑον δῃά ΗἙΈΈΒΕΕΤ Α. ὅτκονο. ϑεςοοπά Εαϊέξίοπ. 95. 
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ΓΟΙΑΒΕΝΌΟΝ ΡΆΕΘ5 5ΒΟΗΟΟΙ, ΒΟΟΚΒ 

ΠΤ ΥΤΙΙ, ΒΥ 917. ΚΕ. ΘΕΈΕΙΕΥ. 5. 
Ν-ΝΙ]. ΒΥΑ. Κ- ὐσεκ. Νεν Εάϊίοη, γονϑαα Ὀγ Ρ. Ε. 

ΜΑΤΗΕΒΟΝ. 55. ϑεραδγαίεϊν : Ν᾽, 25. 6ά. ; ΝῚ δπὰ ΝἾἼΙ, 25. εδ}ῇ. 

ΙΧ, ΒΥ Τ. Νιοκην. ΜΙ νοσαθυ]αγν, 35.; νυ] ποι, 
25. 66. 

ΧΧΙ-ΧΧΙΠ. ΒΥΜ.Τ. Τάτηαμ. ϑεοοπά ΕἙαϊίοη, επ- 
Ἰαγρεά, 55. ϑεραγαίεϊυ : ΧΧῚ δὰ ΧΧΙ], 25. 64. βδςῃ. 

ΠΝ ΤΠ ΠΠΘ, Ν. Βννν. Ὁ. ΟΕ. 2435. 64. ϑορδγϑίειῖν, 
1], 1--,82, 25. ; 1]. η83-1457, 25. 

ΠΙΜΊΣΤΙΑΙ,: Θεΐεοι Ερίρταιῃβ. ΒΥ ΕΑ. Τ' ΒΕΙΡΟΕ 8δῃη6 
ἘΠῊΝ Οὐ ΤΆΚΕ. 

ΘΡεοίδοι]οσγιη ΓΙΡΕΓ ὃ 1-΄ Ψ]. 2425. 64. ϑϑεραγδίεϊυ, 
7ηπίγοαποίον απα ΪΝοίδ5, 25. 

ΝΙ1-ΧΙ]]. 25.644. ϑεραγαδίεϊνυ, ΖὉ»ηἰγοαάμοίίον απαὶ Νοίδ5, 25. 
Θεῖεοὶ Ερίρταμηβ. Τεχὶ δπηα οὐιςαὶ ποΐεβ. ΒΥ ὟΝ. Μ. 

ΓΊΝΡΘΑΥ. 35. 64. «πὰ ([πάϊὰ ῬάΑΡεΓῚ) 55. 

ΟΝ ΤῸ : ϑεϊεοίίοπβ. Βυ α. α. βάμβαυ. ΜΝ ΊΠ ἀρρεπαῖχ οἡ 
Ἐοιηδη σα]επάδγ, Ὁν ἣΝ. αμβαυ. Ταηϊγά ΕἙΕαϊοη. 55. 6α. 

π Πν 5. ἃ. Θυῖν, 1, Τηϊγαὰ Ἑαϊίου, 35. 68; 
111, Θεοοπά Εαϊίομ, γενεά, 25. 

Μείδιπούρμοβεβ, 111. ΒΥ Μ. ΟΑΚΎΆΊΘΗΤ. ΜΙ ΟΥ̓ 
νυ Ποιιξ νοσ θυ Αγ, 25. 

Μειδιηοσρποβεβ, ΧΙ. ΒΥ ἃ. Α. Τ. θανιεβ. ΔΊ ΟΥ 
νυ] Πποιιξ νοσα θυ ]ΑΓν, 25. 

ΡΙΑΟΤΟΘ: Οαδρῦν!. ΒΥ Νν. Μ. Πινρβϑαυ. 41} Εα. 25. 6ά. 
Μοβίεδαγια. Βγυ Ε. Α. ΘΟΝΝΈΝΒΟΗΕΙΝ. Τεχί ᾿ἱπίευ]εανεά. 

Θεοοπά Εάιπίοη. 45. 6ά. 

Βυάεηβ. Βγυ Ε. Α. ΘΟΝΝΕΈΝΒΟΗΕΙΝ. Τεχί δηά δρρεπαϊχ 
ΟΠ 5Οδηβίοη ἱπίοτ]εανεά. 45. 6ά. 

ΤΙΪπυχηηι5. ΒΥ Ὁ. Ε. ΕΚΕΕΜΑΝ δηα Α. ϑόμαν. Εουσίῃ 
Ἑαϊοη. 35. 

ΡΙΙΝΥ : Θεϊεοιεά [,εἰϊεγθ. Βυ (.-: Ε. ῬΕΙΘΗΑΕΡ δῃά ΚΕ. ΒΕ. 
ΒΕΕΚΝΑΕΡ. ΤΠηιϊγὰ Εάϊέοη. 35. 

ΟὔΙΝΤΙΠΙΑΝ : Ιπϑαζυίο Οτγαίογια, ζ. Βυ ὟΝ. ῬΕΤΕΕΞΟΝ. 
Θεςοομα Εαϊίοη. 535. 6ά. 

ἘΠΟΥΕΕΙΙ-: [π{|πε δηὰ Τυρυγίῃα. Βγ ὟΝ. ὟΝ. ΟΑρεϑ. 
Θεοοπά Εαϊοη. 45. 6ά. 

ὙΔΟΙΓΌΘΒ. ΒΥΗ. Ευκξνεαυσχ. 
Απηδ]5, [-ἰ|ν. ϑεἊοοπά Βάϊοη. 55. ϑερδγδίεϊυ, 1, 25. 
Απηδ]5. (Τεχί οἡἱγ.) ὅ5. 
Αρτυίςοϊα. 65. 6ά. 
ἀεγιηδηΐα. 65. 6α, 

ΒΥ Η. ΡΙΤΜμΑΝ. 
Αμηηδὶ5, ΧΙΠ1-ΧΝΙ. ΜῈ τμᾶρ. 45. 6α. 
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ΓΑΤΙΝ 

ΤΕΚΕΝΟΕ : Δάεῖρῃὶ. Βγυ Α. ϑιόμαν. ϑεοοῃά ΕἙΕαϊείοη. 45. 

Απάγια. ΒΥ (Ὁ. Ε. ΕἙΈΕΕΜΑΝ δπά Α. ΘΙΌΜΑΝ. ὡπᾶ Εαὰ., 
τενιϑεά, 35. 

Εδπλ5, Α5 ρεγίογιηεα δἱ ΔΝ βίη ηβϑίεσ ϑοποοὶ. ΒΥ 
]. ΘΑΈΘΕΈαῦντ δηά Δ. 6. 5. ΒΑΥΝΟΕ. 25. 

ῬΠογπῖο. ΒΥ ΔΑ. ΞΊΟΜΑΝ. ϑεςοοπα Εαϊίοη, γενϑεά, 35. 

(οχηεάϊεβ. ΒΥ 5. α. ΑΒΗΜΟΒΕ. 65. (βημϑιιομρά ὃν Μν. Εγοτυάο.) 

ΤΙΒΌΠΓ05 ΑΝῸ ΡΕΒΟΡΕΕΤΙΌΘ: Θϑεϊεσποσ σον 
α. α. Αμβαυ. Ταηιγά Ἑαϊέομ, γενιϑεά. 65. 

ΨΙΒΆΟΙΙ,.. ΒΥΤ.1,. ΡΑΡΙΠΠΟΝ δηά Α. Ε. ΗΑΙΘΗ. 

Ἄν ογκΚβ. Ὑνο νοϊυτηεβ. 35. 64. (εἸοίῃ 65.) εδοῃ. ϑερα- 
τγαίεϊν : “φηφία, ἰῃ ραγίβ, [-111, Ιν-ὺὶ, Ν11-1Σ, ΣΧ-- ΧΙ, 25. εδςῇ ; 
«οποία, ΤΧ, Ὁν Α. Ε. ΗΑΙΘΗ, 15. 64. ; Βηεοϊϊοβ απὰ σσογρίοβ, 25. 6ά. 
Τεχί οἡἱν, 35. 64. ([πάϊᾳ Ῥδρεσ, 55.). 

ΒΥ (Ὁ. 5. ΪΕξεεάᾶν. 

Αεοπεὶά, 1. 15. δά. 

Βυςο 5. 25. 6ά. 

ἀεογρίοβ, [-11 δῃμὰ Π{-|ἰἊ. 25. 6ά. εδςῃ. 

ον Οχγογά Οἰαδοίοαὶ Τοχίβ 566 2. 12. 

σκΒΕκ 

ὈΙΟΤΙΟΝΑΚΙΕΒ 

ΒΥ Η. σ. ΠΟΘΕΙ͂, ΑΝ ΕΞ 

ΑΒΕΙΘΘΕὼ ΔΑΚΕΕΚ-ΕΝΑΙΙΘΗ ΓΕΧΊΓΟΝ, Τμνεηίν- 
Εγϑὶ Εαϊοη. 75. 6ά. 

ΙΝΤΕΚΒΜΕΘΙΑΤΕ ΘΑΕΕΕΚ-ΕΝΑΙΙΘΗ [ΓΕΧΊΓΟΟΝ. 
125. δά. 

ΓΑΕΘΕΒΕ ΑΚΕΕΚ-.-ΕΝΑΠΙΘΗ ΓΕΧΊΓΟΟΝ, ΕἸἰρμῇ Ἑά,, 
γεν βεά {γουρῃοις, 565. 
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ΘσΘΕΑΜΜΑΒΘΒ, ΚΕΑΙΕΚ5, ΕἼΤΟ, 
ΤΕΜΕΝΤΑΕΚΥ ΑΕΚΕΕΚ  ΑΕΑΜΜΑΗ. Βυ]. Β. Αιμεν. 

35. 

ΒΟ ὈΒΥΝΟΝΤΗῊΗ 5 ΟΑΚΕΕΚ ΡΕΙΜΕΒ. 15. δά. 

ΒΕΕΚ ΒΕΑΡΌΕΚΝ. Αἀαερίεά, νι ΕΠρΊ 5 ποίεβ, το 
Ῥγοίδθβϑθου. νοῃ ΔΝ ΠΠ]απιοννὶΖ-  οΟἽ]Θπἀογ 5 Ογίοοϊιίφείο5 1. σδορμερ. ΜΝΊΠ 
νοσΔθυ]αγῖθ5. ΒΥ Ε. Ο. ΜΑβοηαντ Ὑνο νο]υπηε5. 25. εδοῇ. 

ΝΠ ΌΣΤΟΝΘ ΤᾺΟΝ ΡΙΤΔΕΓΗΘ ΓὈΙΕῈ ΟΕ 
ΟΔΕΘΔΕΝ. ΜΠ ποίεβ. ΒΥ ΚΕ. 1... Α. θυ ΡΟΝΤΕΤ. 25. 

ΝΠ ΤΟΙ Τ͵ΙΑΙΟΟΙΕΘ ΟΕ ΤΌΚΓΙΑΝ. Ρχγεραγεά ἴογ 
50 005, νυ] βῃοσί ποΐεβ ἴῃ αἀγεεκ. Βυ ὟΝ. Η. 5. Κουϑβε. Ταχί, 25. 
Νοίεϑβ, 25. 

ἼΝΘΤ ΟΑΚΕΕΚ ΒΕΑΌΕΝ. ΜΝ ποῖος δπὰ νοσδρυ- 
Ιαῦν. Βν ὟΝἥἧ". α. ΕυβΉΗΒΕΟΟΚΕ. Τηϊγὰ Ἑά οη. 25. 64. 

ἙΓΟΝῸ ΑΚΕΕΚ ΚΕΑΡΈΕΒΝ. ϑεϊεοίοηπβ οπι Η εγοάοίιιϑ. 
ἍΝ ᾿πίγοά., ποίεβ, απ νοσαθυϊαγν. ΒΥ Α. Μ. ΒΕΙ1.. 2πὰ ΕΑ. 35. 

ἌΞΥ ΘΕΓΕΟΤΙΟΝΘ ΕᾺΟΜ ΧΕΝΟΡΗΟΝ, Δάαδρίεα, 
ὙΠ ποΐεϑ, νοσαθι] Αγ, ΠΑ Ρ5, απα 1Πυδίγαίίοηβ. ΒΥ 1]. 8. ΡΗΙΠΡΟΤΥΘ 
δηά (. 5. Ϊεξκξκαμ. Ταηϊγὰ Εαϊοη. 45. 6α. 

ἘΓΕΟΤΙΟΝΘ ΕΒΟΜ ΧΕΝΟΡΗΟΝ, ΔΑἀερίεά, μιῇ 
ποίεϑ, Π18 05, δηα 1ΠΠπ|5 γϑίϊοηβ 85 ἀρονε. Βζυ 7]. 5. ΗΠ ΡΟ. Νενν 
Ἑαϊεοη. 35. 64. Καὺν (ἴο 88 1τ-3), 25. 64. πεί. 

ἘΓΕΟΤΙΟΝΘ ΕᾺΟΜ ΑΒΚΕΕΚ ΕΡΙΓΑΝῸ ὈΒΑΜΑΤΙΚς 
ῬΟΕΤΕΚΥ. ΨΜΈΠ ἱπίγοά. ἀπά ποΐεβ.Ό. ΒΥ ΕΝΕΤΥΝ ΑΒΒΟΤΤ. 45. 6ά. 

ΝΠ ΥὈΥΡΝΟΡΘΌΓΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΕΞ  (ὉΌΜΡΑΞΕΒΑΤΙΝΕ 
Εταπηηδῦ οὗ ατεεκ δηὰ 1,αἰἰπ. ΒΥ ]. Ε. Κινο δῃὰ 10 Ὁόοόοκβον. 55. δά. 

ΣΕΌΘΕΝΌΑ ΜΙΝΟΙΑ. ἄαἀγεεκ δπηὰ [1,δ{π ραβϑαρὲβ [ῸΓ 
ὈΠΒΕΘΠ ἐγδηβϑίδίϊοη. ΕῸΪ ἰοννεῦ ἴογπηβ. ΒΚ Ὁ, 5. Ϊξβξαμ. ὄϑισχίῃ 
Ἑαιοη, τενιβεά δηα βη]αγρεα, 15. 6ά. 

ΝΟΙΙΓΕ ΒΕΌΡΕΝΘΌΑ. ἄἀτεεκ δπηά [1,8] ΡαΘΘαΡῈ 5. [ῸΓΙ 
ὈΠ5Θ6Π ἐγαηβϑίαίίοη. ΕῸΓΪΓ τ]44]6 δπα ΠΙροΥ ἔοσηβ. ΒΥ Ο. 5. Ϊεεξαᾶμ. 
ΕἸΠΠ Ἑάϊοη. 25. 64. ϑεσοπά ὅ5ετῖεβ, Νὲνν Εαϊίοη, 35. ΤΗΪϊγά 56.165, 
35. ϑεραγεαίεϊν, Ογοος ᾿αβϑαρός (ΕἸγβὲ δηα ϑεςσοπά 56.165), 35. 

ΠΟΌΝΙΘ ἈΝΌῸ ἘΧΕΕΟΙΘΕΒΊῚῚΝ ὈΝΘΕΕΝ ΤΕΑΝΘ- 
ΓΑΤΙΟΝ (ΑΤΙῚΝ ΑΝῸ ΘΕΚΕΕΚ). ΒΥ. Η. Ε΄ Εὸχ δμα ]. Μ. Βκομιευ. 
ἍΜ ΊΠ νετϑίοηβ οὗ ἐπε Ἐὰν ραϑβϑαρεβ. Ἐενιβεὰ Εαϊίοη. 55. 64, Κευ, 
ὙΠ Γαίεγε πο εβ ἴου ἰδαίεσ ραβϑαρεβ, 6ά. πεί. 
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ΟΟΜΡΟΒΙΠῚΟΝ 

ΡΆΟΘΒΕ 

1. Ὺ. ΘΑΒΕΘΕΝΤ. 35. 6ἀ. ΚΕΥ, 55. πεῖ. 

ΘΕΑΕΟΕ ΒΕΌΡΕΝΡΌΑ; Ἐχετοῖθεα σέ ̓  
ατεεκ, τυ ἢ νοσαθυϊαγν. ΒΥ Ὁ. 5. ΪΕΕεαμ. 25. δά. 

ΡΑΒΘΘΑΘΕΘ ΕῸΝ ΤΕΑΝΘΙΜΑΤΙΟΝ ἹΝΤΟ ΘΕΕΕΚ. ΒΥ 
1. Υ. ΘΑΈΘΕΝτ. 35. ἘΧΕΜΡΙΆΞΚΙΑ ΟΘΚΑΕΟΑ (βεϊεςὲε ασεεκ νεγϑῖο .5 
οὗ ΞΟΠῚ6 ΡΑΞΘαΡῈ5 ἰῃ 5816), 35. 

ΝΕΙΚΘΕ 

ΗΕΙΡΟ, ΗΙΝΤΘ, ΑΝῸ ΕΧΕΒΟΙΘΕΘΒ ΕῸΒ ΘΟΕΒΕΕΚ 
ΝΕΚΘΕ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. ΒυΟ. Ε. ΓΑΌΚΕΝΟΕ. 35. 64. ΚΕΥ, 55. πεῖ. 

ΜΟΒΘΕΙΘ ΑΝῸ ΜΑΤΕΚΒΙΑΙ5 ΕῸΟΚΝ ΑΚΕΕΚ ΙΑΜΒΙΟΙ 
ΨΕΕΘΕ. ΒΥ]. Υ. ΘΑΕΘΕΝΤ. 45. 6α. ΚΕΥ, 55. πεῖ. 

ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΊΤ ἹΝ ΟΚΒΕΕΚ 

ΘΑΕΕΕΚ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ. ΜΜΈῈΠ {πε Βεδαϊπηρβ δἀορίεά "γ] 
ἐμῃε Εενίβεῖβ οὗ τῆς Αὐξμογὶζεα Ψεσβίοη, δπα τ γρΊπαὶ γεΐεγεηςεβ. Νενν 
ἙΕάϊοη. 45. 6ά. 

ΝΟΝῸΜ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤΌΜ. ΕἙαϊαϊ (Ὁ. Τουρ. 35. Ὑυο 
ΑΡΡεπάϊςεβ ὃν ὟΝ. ΘΆΝΡΑΥΎυ, 65. 

ΝΟΝῸΟΜ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤΌΜ. Τυχία ἐχεμρ δ Γ ΜΙΠΐαπυπι, 
25. 6α. 

ΕΝΑΝΟΕΙΙΑ ΘΑΟΒΑ ΑΒΑΕΟΘΕ. 15. δά. 

ΘΟΕΕΕΚ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ ΡΕΙΜΕΒ. ΒΥ Ε. ΜπΠΙῈΝΙ 
ϑεςοηά Εαϊοη. 25. δηἀ 35. 6α. 

ΒΕΘΡΟΝΘΙΟΝΘ ΡΑΡΕΙΘ, τοοῖιτό. ΜῈ ἀπβνεῖβ ἴο 
τη πευηδίϊοαὶ ααεβίϊοημβ. Βν "ἢ Α. ΜΑΕΚΟῸΟΝ αδπὰ Ε᾿ 6. τις Β 
35. 6ἀ. πεί. Ἂ 



ΠΟΓΑΒΕΝΡΟΝ ΡΒΆΕΒ5 Β0ΉΗΟΘΟΙ, ΒΟΟΚΒ 
ἂἋἂν 

ΑΝΝΟΤΑΤΕῈΡ ΤΈΧΤΘ 
ΝΠ ΠΥ ΤΙΒ. Βγ Α. ϑιρονιοκ. 

Αραπηεηποη. ϑιχίῃ Ἑαϊίοη, γενίβεά, 235. 

ΟΠοερποσοὶ. Νεν Ἑαϊζίοη, γενίβε. 245. 

Ευπιεηϊάεβ. ΤΠϊγὰ Ἑαϊοη. 9435. 

Ῥεσϑθα. 245. Θερίειη σοπίγα ΤΠεΡαθ. 235. 

ΒΥ Α. Ο. ΡΕΙΟΚΑΕΡ. 

Ῥτγοιπείπεις Βοιηά. Εουτίῃ Εαϊτίοη, Γενιϑεά. 25. 

Ῥγοχηείπειιβ Βοιιπά. Τγαηβὶαίεά Ργ Κα. ΝΕ τεανν. ΔΝ 
᾿πἰγοάαςοίοη δηα ποΐεβ ὃν 1. ΓΗ ΕΤΟΝ οι Ν5. 15. πεί. 

Αραπιεηποη. Τγδαηϑίαίεα Ὀγ . Οονινατον. ἍΝΈΠ ἱπίγο- 
ἀποίίοπ πᾶ ποίεβ ὈὉγ 1. ΓΉΕΤΟΝ ΟΟΙ11Ν5. 15. πεῖ. 

ἌΡΡΙΑΝ, 1. ΜῈ τμᾶρ. Βυ ]. 1.. ΘΤΚΑΟΗΑΝ- ΑΝΊΡ5ΟΝ. 
35. 6α. 

ΔΕΙΘΤΟΡΗΑΝΕΘ. Βυ δ. Νν. Μεββυ. 

Α΄ςΠαγπηΐαηβ. ΕἸΠΠ Ἑάϊοη, γενιβεά, 235. 

Βιγάβ. Εουτχίῃ Εαϊοη. 435. 6α. 

(Ιοιάς. Τηϊγά ΕἙαϊοη,. 235. 

Ετορβ. ΕἸΠΠ Εαϊοη. 35. 

Κηϊρῃίθ. ϑεςοπά ΕἙαϊίοη, γενιβεά, 35. 

ΕΞ δα; 55, δα.  αβρβ. ϑεοοῃπά Εαϊίοη. 435. 6άα, 

ΠΤ ΌΡΞ: Ταρυΐϊα. Βγς(. 9. [ΕΚΕΑΜ. “᾿ῬΔΡΕΥ, 15. 6ά.; οἰοί ἢ, 
25. 6α. 

ΠΕΜΟΘΤΗΕΝΕΘ. ΒΥ νειΥνΝ ΑΒΒΟΤΤΊ δπηα Ρ. Ε. ΜΑΤΗΕΒΟΝ. 

Αρδϊηδὲ ΡΠΠΙΡ. ΝΟ]. 1: ῬΒΠΙρΡρΡΙς 1, ΟἸνημῖδοβ 1-11], 
Εουτγίῃ Εάϊοη. 45. 

ΝΟ]. 11: Πὲε Ρδςοε, ΡῃΠΙρρΡίοβ 11-|11, θὲ ΟΠεύβοπαϑο. 
45. 6α. 

ϑεραδγδίεϊυν, ἤλιῤῥίοβ 1-:Τ11, 25. δά. 

Οπ {πες Όύονγη, 35. 64. 

Αραϊπϑὲ Μεϊαϊα Βυ]. Κ. Κινο 35. 6ά, 
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σἈΆΕΕΚ 

ΕὔΕΙΡΙΘΕΘ : ΑἹςεβεβ. ΒΥυΟ. 5. Ϊ᾿κκᾶμ. βίῃ Εα, 25,6 
Βδοςῆδθ. Βυ Α. Η. σευιϊσκβηαάνκ. 35. 64, , 
Ογοῖορβ. Βυ Δ. Ε. ἴον. 425. 6α. 
Ηξεουθα. ΒΥ Ὁ. Β. ΗΕΒΕΚΡΕΝ. 425. δά. 
Ηεϊεπα. ΒΥ Ὁ. 5. Ϊεβεᾶαμ. ϑεοοπά Εά,, γονίβεα. 
Ηεγβοϊεῖάδα ΒΥ Ὁ. 5. Ϊεπεᾶμ. Νὲεν Εαά,, γενίβεά, 
Ιοη. ΒΥυΟ. 5. Ϊεκξαμ. 35. 
Ιρῃϊρεηΐα ἴη Τδυγῖ5. ΒΥ Ὁ. 5. Ϊεβκξαμ, Νὲν Εα, 543: 
Μεάει. ΒΥυ 6. Β. ΗΈΒΕΕΡΕν. οτγά Εα., γενίβεά, 25. 
ΑΙςεβϑίῖβ. Ὑγδαηβίαίεα ὃν Η. Κυναάβδτον. ΝΠ ἱπίγο' 

ἀποίίοῃ ἀπ ποΐεβ Ὀγ 1. ΓΉΕΤΟΝ ΓΟ Ν5. 15. πεῖ. 

ΗΕΒΚΟΡΟΤΟΘ : ϑεϊεοιίίοπβ ΒΥ ΥΥ͂. ὟΝ. Μεκευ. 25. δά. 
ΙΧ. ΒΥ ΕΝΕΙΥΝ ΑΒΒΟΤΤ. 245. 
Νν-Ν]. ΒΥ Ενειυν ΑΒΒοΤυ. ὄ5. Ε, 

ΗΟΜΕΒ : ΙΔ, 1-ΧΠ. ΜΜΗΠ Ηοπιεγίς ο δΙηΠΊΔΓ. ΒΥ. 
Ώ. Β. Μονξο. ΕἸ 1ΠῈ Ἑάϊεέοη, τενιβεά. 65. ϑεραγαδέεϊνυ, 1, νυ τε στα ΤΉ’ 
δια ποΐεβ, ΤΗϊγὰ Ἑαϊοη, 15. δά. 

ΧΙΠΙ-ΧΧΙΝν. ΒΥ ἢ. Β. Μονκκο. Εουγίῃ Εαἀϊξίοη, 65. 
11. ΒΥ Μ. Τ. ΤΑτηάμ. 18. 6ά. ᾿ 
ΧΧΙ. ΒΥ ΗΕΕΒΕΕῚ ΗΆΑΙΒΤΟΝΕ. 15. δά. 

Οάγββθευ. Βυν. Νν. Μεξευ. 
[-Χ1]. δϑιχίγ-:βισχίῃ ἐπουβαηά. 55. ϑεραγαίεϊνυ, 1 δπά Π, 

15. 64. Ἔδ.ἢ; ΝΙ-ΝΊΙΙ], 15. δά. ; 11-Χ|], 535. Η 

ΧΙΠ-Χ ΧΙν. τέναι πασε το τενβεά. 55. ὅ5ερᾶ-- 
γαΐεὶν, ΧΙΠ-ΧΧΝΙΙΙ, 535.; ΧΙΧ-- ΧΧΙΝ, 535. Ἷ 

ΓΌΓΙΑΝ: Μέγα Ηἰβίοτία. "ΒΥ Ὁ. 5. επεαν ' 
Ἑ ἀϊέοη, γεν: βεά δπα επϊαγρεά. 15. 6α. 

ΓΎΘΙΑΘ : ΕρΠδρῃῖοβ. ΒΥ Εὶ ]. ΘΝΕΙῚ.. 25. 

ΡΙΑΤΟ : Αροϊορυ. Βγυ 51. αΈΟΕΘΕ ὅτοσκ. 3΄γὰ Εα, 25. 6ά. 
(το. ΒΥ 5τ. αΕΟΕΘΕ 5ΤΟΟΚ. 25.. ΐ 
Εὐϊηγάεπιιβ, Βγυ Ε. Η. αἹξεοερ. 35. δά. 
Ευηνρῆτο. Βυ 5Τ. ΈΟΕΘΕ ΘΤΟΟΚ. 425. 6α. 
Ιοη. ΒΥ 51. ΟΕΈΟΚΘΕ 5ΤΟΟΚ. 25. 6ά. 

Μεπεχεπιβ. ΒΥ]. Α. ΘΗΑΎΕΒ. 25. Ἶ 
Μεπο. Βγυ ὅτ. 6Εοεσε ὅτοοκ. Τηιϊγά Εαϊίοη, γενεά, 

ν ἢ ΔΡΡΕΠμάϊχ. 25. δά. Σ . 
Θεϊθοίίοηβ. Βγυ 7]. Ρυανεβ. ἍΝΊΉ Ργείδος ὃ. Β. Τ᾿ οΕΤΤ,. 

Θεςοπά Εαποη. 55. 

ἢ 

ΙΟ 



ΟΙΑΒΕΝΌΟΝ ΡΆΕ55 ΒΟΗΟΟΙ, ΒΟΟΚΘ 

ΡΙΌΤΔΑΚΟΗ : [ἱνεβ οὗ με αγδοοῆὶ, Βγυ 6. Ε, ὈΝΡΕΚΗΙΠ.. 
45. 64. 

{{|86 οἵ (ουγϊοίδηιιθ, 25. 

ΞΟΡΗΟΓΟΙΕΘ: Ννοῦκβ. Βυ ΓΕ ΟΑΜΡΒΕΙ,, 8ΔΠ4 ΕΝΕΙΥΝ 
ΑΒΒοττ. Νεν δηά γενϑβεα Ἑαϊίοη. Δ᾽οἹ]. 1: ἰεχί, 45. 64. Μοὶ. 11: 
ποΐεβ, 65. ϑεραγαίεϊν (ἰεχὶ ἢ ποίε5) : “4)αχ, «“πίζρομο, ἘΕἸδείγα, 
Οεαΐῤιη5 (οίοπομϑ, Οραάϊῤῥης Τγγαηημδ, ῬΡοοίοίος, Τγαοίιίμίας, 25. εδοῆ. 

ΘΟαη65. ΠῚ 1Π]Πυβίγαίίοηθ.Ό. ΒΥ (. Ε, Ι͂ὰΎΌΒΕΝΟΕ. 
Ι: Α͵αχ. 11: Διηξροηθ. 15. 6ά. εδοἢ. 

ΔΑπεροπθ. Τγδηβαίεα ὃν . ΝΕιτεαν. ΜΈ ἱπίγο- 
ἀποίίοη δπα ποίεβ ὃν 1. ΟΓΉΕΤΟΝ ΟΟΠΠΝ5. 15. παΐ. 

ΤΗΕΟΟΚΙΤΌΘ, ΒΥΗ. Κυναάβϑτον. ΕἸΜῚ Ἑαϊίοη. 45. 6ά. 
ΠΥ ΙΡΕΘ ΠῚ. Βγ Η. Εἰ ΕΌΣ. 45. 6ά, 

ἘΝ ΠΥΤ ΕΜ αι 15. 25. 68. ᾿ΘΕέΡασα εν 
ΜΝοέες, 25. 6ά, 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ : Απαραβϑὶβ. ΔΊ νοσδθι]αγυ ἴο Ἔα νο]1η6. 
ν 1 ΜΙΛΉΒΗΑσΙ, 1, 11 (ὃν. Ο. 5. ΤΈΒΕΑΜ), 111, ΙΝ, 15. δᾶ. εδοῖ. 
Π|Ι-ἸΝ, 35. ϑεραγδίεϊν, Κγοεαδμίαγν, 15. 
Ογτγορδεαϊα. Βυ (. Βιαα. 1,25. [ἵν -Ν, 25. 6ά. 
Ηε]]εηΐςα. ΒΥ α. Ε. ὈΝΡΕΚΗΙ11,. 75. 64. Θερδγαδίεϊυ, 

[-11, 35. 

ΜεπλογΆ11 14. ΒΥ . ΜΑΒΒΗΑΙ. 45. 64. 

ΑΝΟΙΕΝΊ ΗΙΘΤΟΒΚΥ 
ΤΝΙΘΝ ΠΙΘΤΟΕΝῪ ΟΕ ἘΟΜΕ. Βγ ΜΝ. ΠάλμιτονΝ. 
ΝΠ π ΠῚ 
ΘΟΒΟΕΘ ΕῸΝ ΕΟΜΑΝ ΗἸΙΘΤΟΒΜΥ, 8.ς. 133-70. ΒγῪ 

Α. Η. ]. ΟΒΕενιροε δπά Α. Μ. (αυ. 55. 6ά. πεί. 

ΘΟΌΒΚΟΕΘ ΕΟ ΘΑΕΚΕΕΚ ΗΙΘΤΟΑΥ Ρείνψεεη {πε Ρετζ- 
βἷδῃ δπὰ Ῥεϊορομππαβδίδη αῖβ. Βυ 6. Ε᾿ Ητπ1. Ἐ εῖββϑαθ. τοβ. 6ά, πεί. 

ΓΑΤΙΝ ΗΙΘΤΟΚΒΙΟΑΙ, ΙΝΘΟΚΙΡΤΙΟΝΘ, ΠΙυβιγαίηρ (Π6 
Ηἰβέογν οὗ ἐπε Εδυὶν Εἰηρῖγε. Βυ ἃ. ΜΟΝ. ΕΟΒΗΕΟΕΤΗ. τ105. πεῖ. 

ΝΗ ΟΥ ΘΟΕΕΡΕΚ ΗἸΘΤΟΕΙ͂ΓΑΙ, ΙΝΘΟΚΙΡ.- 
ΤΙΟΝΘ. ΒΥΕ.Ι,. Ητοκβ. Νὲεν Εἀϊέϊοπ, γενιβεά ὃν α. Ε᾿ Ητπ1,.. 125. 6ά. 

ΑΥΤΙΟ ΤΗΕΑΤΈΕΞΕ. Α ἀεβοηρίίοη οὗ {πΠ6 ϑίαρε δηά 
ΤΠεαδίγε οὔἐμε Αἰμεπίαηβ. ΒΥ Α. Ε. Ηλιθη. [{Π|υβέγαίεά, Τηϊγὰ Ἑἀοη, 
Γανιβεά δηᾶ ρδγεν γευυτεη ᾿ν ΑΔ. ΚΝ. ΡισΚαΡ- ΟΑΜΒΕΙΡΟΕ. τοϑβ. 64. πεί. 

ΕΙΘΕ ΟΕ ΤΗΕ ΘΕΚΕΕΚ ΕΡΙῸ. Βγυ αἰΒεετ ΜΌΕΒΑΥ. 
15. 64. πεί, 

ἈΝΟΙΕΝΤ ΟΙΑΘΘΙΟΑΙ, ΡΒΑΜΑ. ΒΥ ΕΒ. α. Μουττον. 
85. 6ά. 

ΤΊ 



ΟΧΕΟΞΒΙ ΟΙΑΒΘΙΟΑΙ, ΤΕΧΤΊΟ. 
Αϑβοομῖυβ. ΟἸΑΕΚ. 5435. 6ά. 
Οδεϑαγῖὶβ Οοπιπηθπίδτ!. Πῦυ ῬΟΝΤΕΤ. 

2. ὁ]5. 25.6ἀ. δπὰ 35.(( οπιρ! εΐε,75.) 

Ο δέν Οδγπλῖηα. ΕἾ.115. 25. 66, 
Οδίμ!ι5, ΤΙΡα] 5 δηθὰ Ῥγορεγί5. 

85. 6ά. 
Οἰςογοηῖϊβ Ερίβέυϊδαε. ῬσΈΒΕΕ. 

4 νοἶΐβ. 65., 45. 6ά., 45. 6ά., 35. 
((οπιρ!είε, 215.) 

ΟἸςεγοπὶβ Οτδίΐοπεβ. Οακκ. ΡῬ͵ὸ 
ΜΊοπα, Οδεβαγίαπαε, ῬΕΙΠΠΡΡίςδα, 
25. ΡῬῖὸ Βοβεῖο, θὲ [πηρεγῖο (ζη. 
Ῥοπιρεὶ, Ῥτο ΟἸπεπέϊο, [πὶ (εαΐ!- 
11π8π|,͵ Ῥτο Μαγεηδ, Ργο Οδεῖ]ῖο, 35. 

Ϊπ Ο. Οβεοϊϊαμι, ἴῃ Ὁ, Μεγγεμ. 
ῬΕΤΕΕΞΟΝ. 45. ((οιηρὶείε, 185. 6ά.) 

ῬΡγο Ρ. Ουϊποίϊο, Ρτο Ὁ. Βοβεῖο 

(οπιοεάο, Ρῖο Α. ὥδβεοῖπα, ἢ ὲ 

Ιερεὲ Αρσγαγῖα σοπέγα Βα] τὴ, ΓΟ 

ς. Βαρισῖο Ῥεγαάπε!οπβ Εξεο, 

ΒΘ 1 ΜΝΊίαρεςο, ἴπ 1.. ΡΙΞοπδ πη; 

Ργο Ρ. Β δθιγίο Ῥοβέιμηο, 35. 

ΟἸςεγοπὶβ Εἰ πεΐοσισα. ΝΊΚΚΙΝΒ. 
2 νοἶβ. 35. δπηά 35.6άα. 

((οιηρὶείε, 75. 6α.) 
Οοτηεὶ Νεροιῖβ Ντδα. ΝΊΝΒΤΕΡΤ. 25. 
Ηογαῖὶ Ορεγα. ΝΊΟΚΗΑΜ. 35. (45.64.) 
ΓΠαογεῖ ἀς Βογαπὶ Ναίαγα. ΒΑΙΓΕΥ. 

35. (45.) 
Ματγία15 Ἐρϊρταιηπηαίΐα. ΓΊΝΡΌΒΑΥ. 

65. (15. 6ά.) 
Ῥεγϑὶ εἰ [πνεη8}15 ϑαΐασγαε, ΟἾὟΝΕΝ. 

35. (45) 
ΡΙδαςὶ Οομηοεάϊαα. Πινρβαυ. ΝΟ]. 1, 

65. ΝΔοΙΪ. 11, 65. ((οπιηρὶείε, 165.) 
Ῥγορετ Οδγηλῖηα. ῬΗΙΠΙΙΜΟΒΕ. 35. 
Θϑιίδεὶ 5:1νδῈὲ. ῬΗΙΤΤΙΜΟΒΕ. 35. 6α. 
Θιδίαβ, Τ με αὶβ δηα ΑΌἢ]1εἰ5. ΘΑΕ- 

ΕοΡ. 65. (ὙΠ 51|νδ6, τοβ. 6ά.) 
Ταςῖ ΟΡ. Μη. ΕσΚΝεαῦχ. 25. 
Τοῖς Αππα]ε5. ΕἸΞΗΕΕ. 65. (75.) 
Τεγεπίϊ Οομηοεάϊαα. ΤΎΚΆΕΕΙΣ, 35. 6α, 

(55.) 
ΤΙθ.1}}1 (δττη πᾷ. 
Ψψεγρ Ορεζγα. 

(45. 64.) 
Αρρεπάϊχ Ψεγρι απα, Ἐπ1:15. 45. 

ῬΟΘΤΟΘΑΤΕ. 
ΗΊΙΕΤΖΕΙ.. 

25. 
ἘΣ στ ν 

Ρτίςεβ αῦονε δε ἴοσγ οἴοίῃ δἰπάϊπρϑ (ἴπ Ὀγδοκείβ, ἔου εἀϊείοπβ οα Οχίογα 
[πη Ρᾶρεγ Ἴονεῖβ, 64. 1655 Ρεῦ νοἱ]. (15. 1655 ἴοσ ἔποβε ἔγοπα. 

Ῥγίςεβ ἴον ἰπτετεανεά σορίθϑ ἰπ ΒΕ 18 οἱοί ἢ οπ δρρ]ϊοδίίομ. 
[πᾶάϊᾳ Ραρϑῦ). 
65. 'ἰπ οἸοί ἢ). 

ΟῚ ! 
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Ααβοῦν Ὑγαροεάϊαθ ϑιθομιοκ. 
35. 64. (45. 64.) ᾿ 

Απίοπίπιιβ. ΓΈΟΡΟΙΡ. 35. (45.) 
ΑΡΟ]]ομΙ ἘΠοαϊ Αγροπδυξῖοα. ὅἘεατο 

ΤΟΝ. 35. 
Ατιβέορῃαπὶβ Ὁοιηοεάϊαδθ. ΗΆΑΣῚ, απ 

ΘΕΙΡΆΑΞΚΤ. 2 νο]5., 35. 6ά. βδοῆ. 
((οπηρϊείε, 85. 64.) 

ΒαΠΟΙΙΟΙ αταεοὶ. νὸν 'παμνο- 
ὙΙΤΖ- ΜΟΕΙΙΈΝΡΘΟΒΕΕ. 35. (45.) 

Βεπιοβίμεπιβ Οτγαίΐίομπεβ. Βυύτοηςξε. 
Ὗο].1, 45. 64. οὶ. "1, Ῥὲ.1,55. 6ὰ. 
(Νοῖβ. 1 8δη4 11], Ῥέ. 1, 125. 6α.) 

Ευγιρὶ 5 Ὑτγαροεάϊααε. Μυξεκαυ. 
ΝοΪ. 1, 545. 6ά. 
(Νο]5. 1 δπμά 1Π| ἰορείμεσγ, 95.) οὶ. 

1Π|,.35. 64. (45. 64.) Ὕ" 
(ζὥϑριείε, τ9β. 64.) 

ΗδεΙ]εηῖςα ΟΧυτῆνποῆϊα οὑπὶ ΤΠεο- 

ῬΟΙΡΙ εἰ ΟΥ̓ΔΕΡΡΙ ΕΥΑΡτη ἐπ ΕΪβ. 

ΟΘΕΈΝΕΕΙΙ, δηα Ησντ. 45. 6α. 

Ηετγοάοιϊ Ηἰβίογῖαα. Ησρθε. 2 νοΐβ., 
45. 64. εδςῇ. 

(Ὀ(οιηρὶείε, 125. 6ά.) 

ΗοπΊεΥὶ 1145... ΜΌΝΕΟ δπά ΑΥῈΝ. 
2 νΟ]5., 35. εδοὺῃ. ((οιηρίείε, 75.) 

Ηοιηετὶ Οάγϑϑθεα ΑὝΤῈΝ. 2 νοΐβ., 
35. βδοὶ. ((οπιηρϊείε, 65.) 

Ηνρεγίάεβ. ΚΈΝΥΟΝ. 35. 6ά. 

Γοπρίπα5. ῬΕΙΟΚΑΕΡ. 25. 6α. 

ΡΙαίοηῖϊβ Ορεῖα. ΒΒ ΝΕτ. δοἱϊβ, 
[-111, 65. ΕΔ. (75. εδ6}). Χο]. ΓΝ, 
15. (85. 64.). Ν᾽οΙ. Ν, 85. (1ο5. 6ἀ.). 
Θϑεραδγδαίε!υ---Ἐ Ἔβρυθ]ῖςα, 65. {75.); 
ΟΠ 4ῖἴο Ρδρεῦ, τοβ. 64. ΕἸγβὲ δπά 
ΕἸΠῊ Τείγδ! ορῖεβ, Ξεραγαΐαὶν, ραρῈῦ 
ΠΟνΕΓ5, 25. εδοῆ. 

ὙΤΠΕορΡἤ ταδὶ ΟΠδγδοΐεγεβ. 

35. 6α. ᾿ 

ΤΗυοναΙ415 Ηἰβίογῖδε. 5τυ τ [ΟΝΕΒ. 
2 νοΪ5.) 35. 6ά. εδςῇ. 

((οπηρὶείε, 85. 6ά.) 

Χεπορμοπίϊβ Ορεῖα. ΜΆΑΒΟΗΑΝΤ. 
3 νοἶβ. 35.) 35. 64.) 35. 
(Ὀοπιρ!εΐε, 125. 6.) 
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ἐμξσκσικενς,. 1 ΠῚ 

Ἀστθ {ἰἸΡγαγν (ζαγὰ Ροοκεξ 

ΓΟΨΈ-ΜΑΕΤΙΝ (Ο. ὨΜΙΤΕΡ 




